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  التقــــدیم العـــــام

 
I -   2014عام ألهم جوانب نشاط الوزارة خالل سنة تقدیم: 

 

تتمثل المهمة األساسیة  لوزارة المالیة في إعداد  وتنفیذ السیاسة المالیة والنقدیة والجبائیة للدولة 
وتطویرها قصد المشاركة في تحقیق  األهداف االقتصادیة واالجتماعیة  المرسومة وبالتالي 

یة للدولة بمشاركة الوزارة اقتراح السیاسة المال وفي هذا اإلطار تتولى. تحقیق أهداف التنمیة
الهیاكل المختصة واإلشراف الكامل على الشؤون المالیة والجبائیة وذلك في حدود القوانین النافذة 

 :وفي هذا النطاق تتمثل مشموالت الوزارة في. والسیاسة العامة للدولة
إعداد مشاریع قوانین المالیة والسهر على تنفیذ میزانیة الدولة والموازین الملحقة بها  -

وموازین المؤسسات العمومیة ذات الصبغة اإلداریة واألموال الخاصة بالخزینة طبقا 
وبهذا العنوان تقع استشارتها بشأن كل  .للنصوص التشریعیة والترتیبیة الجاري بها العمل

  .المسائل التي یكون لها تأثیر على المیزانیة وخاصة ما یتعلق منها بالتأجیر العمومي
ص ذات الصبغة الجبائیة والقمرقیة  وتسهر على تنفیذ إعداد مشاریع النصو  -

 .التشریع المتعلق بهذا المیدان
إعداد مشاریع النصوص المتعلقة بحسابیة الدولة والجماعات واتخاذ كل التدابیر  -

 .الضروریة لتطبیقها
مراقبة المحاسبین العمومیین فیما له مساس بممارسة المهمة المسندة لهم بمقتضى  -

 .لتراتیب الجاري بها العملالقوانین وا
  

كما تتولى وزارة المالیة بمشاركة وزارة الداخلیة اإلشراف من الناحیة المالیة على الجماعات 
العمومیة المحلیة وتبدي رأیها بالخصوص في الشؤون البلدیة أو الجهویة التي تكون لها 

 .إنعكاس من الناحیة المالیة
  

 : زینة العمومیة وهي مكلفة بالخصوص بـوتتولى وزارة المالیة التصرف في الخ
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 .متابعة موارد وحاجیات الخزینة وتوفیر التوازن بینها -
 .إصدار القروض وترویجها -
 .إدارة شؤون الدین العمومي -

 

  

وتبدي وزارة المالیة رأیها بشأن كل المسائل ذات الصبغة االقتصادیة أو االجتماعیة التي تعرض 
 .علیها

وارد  حسبما هو بمشاركة الوزارة أو الوزارات المعنیة مساعدة الدولة للمؤسسات كما تمنح وزارة المالیة
ولهذا الغرض فهي مكلفة بالخصوص بتنفیذ  .بالنصوص التشریعیة والترتیبیة الجاري بها العمل

 .أحكام مجلة التشجیع على االستثمار فیما یخص االمتیازات الجبائیة والمالیة

السیاسة التي ترسمها الدولة في میدان القروض ولهذا الغرض فهي تشارك وتحدد وزارة المالیة وتنفذ 
في اإلشراف على مؤسسات القرض والمؤسسات المالیة األخرى في نطاق التشاریع والتراتیب الجاري 

  . بها العمل

كما تقع وجوبا استشارة وزارة المالیة بشأن كل المسائل المتعلقة بالتصرف من الناحیة المالیة في 
لدواوین والمؤسسات والمنشآت العمومیة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة أو ا

وهي تضطلع بهذا  .غیر مباشرة  وكذلك في المؤسسات التي تتمّتع بامتیازات مالیة أو جبائیة
  .إلیها أعاله العنوان بمراقبة التصرف المالي للهیاكل المشار

خالل الهیكل المكلف بالرقابة العامة للمالیة مراقبة التصّرف في میزانیة  وتتولى وزارة المالیة من
الدولة وحسابات المؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة والمنشآت العمومیة والشركات ذات 
االقتصاد المشترك وبصفة عامة المنظمات من كل نوع التي تطلب بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 

 .الجماعات العمومیة مساعدة الدولة أو إحدى
  

وتقوم وزارة المالیة بمشاركة البنك المركزي التونسي بتسطیر وتنفیذ السیاسة التي تسلكها الدولة في 
  : المیدان النقدي وفي میدان المالیة الخارجیة ولهذا الغرض فهي
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المركزي تعد التشریع والنصوص التشریعیة والترتیبیة المتعلقة بالصرف بعد أخذ رأي البنك  -
 ،التونسي

 ،تشارك في إعداد وٕابرام اتفاقات الدفع -
 ،تتابع مع البنك المركزي التونسي تطور میزان الدفوعات -
 ،تبدي رأیها بشأن حركات رؤوس األموال مع الخارج -
  .تشارك في إعداد االتفاقات المالیة وفي التفاوض بشأن القروض األجنبیة وضبط برامجها -

هیكلیة ذات عالقة الصالحات إنخراطها في سیاسة اإل  2014في سنة وزارة المالیة  واصلت  وقد
  : بمجال تدخلها نذكر منها خاصة

  ،الجبائي اإلصالح -
  ،الماليالقطاع  إصالح -
 ،منظومة المالیة العمومیة إصالح -
 .إصالح قطاع التأمین -
  

مهامها المتعلقة بإعداد میزانیة بإعداد قانون مالیة تكمیلي وذلك في إطار  2014كما إتسمت سنة 
ومتابعتها لألخذ بعین اإلعتبار لحاجیات ومتطلبات الظرف اإلقتصادي للبالد وذلك من خالل عدید 

 :اإلجراءات نذكر منها
  دعم الشفافیة والتشجیع على اإلنخراط في المنظومة الجبائیة، -
 دعم الشفافیة ومقاومة التهرب الضریبي، -
 .إلستثمارات والتشجیع على التشغیلإجراءات للحد من كلفة ا -
  

وفي إطار تكریس منظومة التصرف في المیزانیة حسب األهداف تم تقسیم مهمة المالیة إلى ستة 
  :برامج تم ضبطها كما یلي
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  خلةالهیاكل المتد  البرنامج

  اإلدارة العامة للدیوانة  -  الدیوانة :1برنامج عدد

  الجبایة :2برنامج عدد

  العامة لألداءات اإلدارة -
اإلدارة العامة للدراسات والتشریع  -

  الجبائي
اإلدارة العامة لإلمتیازات الجبائیة  -
  والمالیة

اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة  -   المحاسبة العمومیة :3برنامج عدد
  واإلستخالص

  مصالح المیزانیة :4برنامج عدد

الهیئة العامة للتصرف في میزانیة  -
  الدولة
  اإلدارة العامة للموارد والتوازنات  -
اإلدارة العامة للتدقیق ومتابعة المشاریع  -

  الكبرى 
وحدة التصرف في المیزانیة حسب  -

  األهداف
خلیة الظرف اإلقتصادي والدراسات  -

  ومتابعة اإلصالحات المالیة
اإلدارة العامة للتصرف في الدین  -  الدین العمومي :5برنامج عدد

  لمالي والتعاون ا

  القیادة والمساندة :6برنامج عدد

  هیئة الرقابة العامة للمالیة  -
اإلدارة العامة للتصرف في الموارد  -
  البشریة
اإلدارة العامة للشؤون المالیة  -

  والتجهیزات والمعدات
  إدارة البناءات  -
  اإلدارة العاّمة للمساهمات -
  اإلدارة العاّمة للتمویل -
اإلدارة العاّمة للشراكة بین القطاعین  -
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  العام والخاص
مكتب التنظیم واألسالیب واإلعالمیة  -

  والتنسیق العام
  دیوان المساكن ألعوان وزارة المالیة  -
  المدرسة الوطنیة للمالیة -

  
  

القیام بعدید  2014تم خالل سنة  ،ولتحقیق األهداف المرسومة ضمن برامج مهمة المالیة
  :اإلنجازات نذكر من بینها

  
 ،ف في میزانیة الدولة حسب األهدافاإلصالح المتعلق بمنظومة التصر مواصلة  -
 ،)CDMT(إعداد إطار النفقات على المدى المتوسط الجملي والقطاعي  -
  األوروبيإعداد أنموذج قیاسي للتنبؤ بموارد الدولة ونفقاتها بالتعاون مع االتحاد  -

) Modèle économétrique(، 
 ،ساسي للمیزانیة في صیغته الجدیدةإعداد مشروع القانون األ -
 ،)Partie double( سبة العمومیة وفق القید المزدوجإعداد مشروع تبویب المحا -
 ،)تحت إشراف رئاسة الحكومة(الدعم المشاركة في فریق العمل إلصالح منظومة  -
التحّكم في قاعدة األداء من خالل تفعیل آلیات المراقبة الجبائیة والتركیز على توفیر  -

 المتعلقة بتطبیق التشریع الجبائي،المعلومات ذات الصبغة الجبائیة ومعالجة اإلشكالیات 
 والموارد الجبائّیة الدیون منظومة استخالص لترشید الكفیلة تكثیف البحث عن السبل -

 ومدى المحققة للنتائج المكثفة المتابعة خالل من ذلكو  الدولة زانیةمی لفائدة األخرى
 اإلشكالیات لحل المصالح ومساندة للملفات المستمر التنشیطو  المرسومة األهداف تحقیق
 موضوع أو المطالبین قبل من مقدمة مطالب موضوع الملفات من للعدید بالنسبة

 .معینة صعوبات
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ӀӀ-  2014الوزارة لسنة تنفیذ میزانیة :  
ألف  1253640ما قدره  2014لسنة  لمهمة المالیة  نجزة بلغت جملة اإلعتمادات الم

ي بنسبة إنجاز قدرت أ. حسب تقدیرات نفس السنةألف دینار  1098094دینار مقابل 
  .%11بـ

  
  :1جدول عدد

  مقارنة بالتقدیرات 2014تنفیذ میزانیة الوزارة لسنة 
  )إع الدفع(النفقة التوزیع حسب طبیعة 

  ألف دینار: الوحدة

 بیان النفقات
 اإلنجازات مقارنة بالتقدیرات 2014إنجازات  2014تقدیرات 

 ( %)النسبة  المبلغ 2-  1- 

  
)2( - )1( )2)/(1( 

 136,00 863 154 580840 425 977 نفقات التصرف  

 105 546 20 402926 380 382تأجیر عمومي 

 95 787 1- 38741 528 40 وسائل المصالح

 72 826- 2174 3000تدخل عمومي 

 100,1 683 672700 017 672 نفقات تنمیة 

 103 684 22273 21589 إستثمارات مباشرة 

 103 684 22273 21589 على المیزانیة

 0 0 على القروض الخارجیة
  

 100 0 650428 650428 تمویل عمومي  

على المیزانیة 
    

 0 القروض الخارجیةعلى 
   

 100 0 100 100 صنادیق الخزینة

 114 546 155 1253640 094 098 1 المجموع العام 
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 %105 المخصصة نفقات التأجیر العمومي اإلعتماداتإنجاز نسبة بلغت وبالتالي، فقد 

بعنوانها بقیمة المرصودة  تجملة اإلعتمادا مقابلد .أ402926 حیث تم صرف
  .د.أ382380

بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان سنة فقد  نفقات وسائل المصالحبالنسبة ل أما
د وبالتالي .أ40528 ـوالمقدرة ب رسمةد مقارنة بجملة اإلعتمادات الم.أ38741 قیمة 2014

  .%95كانت نسبة اإلنجاز 

ما  2014سنة اإلستثمارات المباشرة بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان كما 
 فإند وبالتالي .أ21589والمقدرة بـ  رسمةد مقارنة بجملة اإلعتمادات الم.أ22273قدره 

  .%103بلغت نسبة اإلنجاز 
  

 

  2014مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات میزانیة سنة 
  )إع الدفع(التوزیع حسب طبیعة النفقة 
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 البرامججدول تطّور میزانیة وزارة اإلقتصاد والمالیة حسب 
 ألف دینار: الوحدة

 البـــــــرامج

 اإلنجازات مقارنة بالتقدیرات 2014إنجازات  2014تقدیرات 

 ( %)النسبة  المبلغ 2-  1- 

  
)2( - )1( )2)/(1( 

 104 147 7 181289 142 174 الدیوانة: 1البرنامج 

 120 619 18 107733 114 89 الجبایة: 2البرنامج 

 97 533 4- 155246 779 159 المحاسبة العمومیة: 3البرنامج 

 101 84 5256 172 5 مصالح المیزانیة: 4البرنامج 

 88 118- 851,78 970 الدین العمومي: 5البرنامج 

 98 9990- 666265 676255 القیادة والمساندة: 6البرنامج 

 114 547 155 1253640,5 094 098 1 المجموع العام للبرامج

  
  2014بین تقدیرات وٕانجازات میزانیة سنة مقارنة 

  )إع الدفع(التوزیع حسب البرامج 
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  انيـــــــــحور الثـالم

ج الوزارةــــــم برامــــــــتقدی  
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  انيـــــــــحور الثـالم

  ج الوزارةــــــم برامــــــــتقدی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

 
 
 
 

 
 
 
الدیوانة: 1برنامج عدد   
 

2015 
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  ):المسؤول عن البرنامج( تقدیم رئیس البرنامج
البرنامج (س برنامج الدیوانة المدیر العام للدیوانة رئی عبد الرحمان الخشتاليتم تعیین السید 

تّم تعیین   2015إلى شهر ماي  2014ومنذ شهر جوان . 2014شهر جوان  إلى غایة) 1عدد
  .ورئیسا لبرنامج الدیوانة مدیرا عاما للدیوانة كمال بن ناصرالسید 

  
Ӏ - برنامجلالتقدیم العام ل:  
  

  : البرنامجتعریف  .1.1
تحتل الدیوانة التونسیة موقعا إستراتیجیا هاما بالنسبة لالقتصاد الوطني، وتعتبر عنصرا فاعال في 

وحمایة الحدود من التهریب و من  تونسیة وموازنة األموال العمومیةمجال التبادل التجاري للبالد ال
  .المواد الغیر مطابقة لمعاییر الصحة والسالمة

بالسهر على تطبیق التشریعات والقوانین الدیوانة تكلف المنظم لوزارة المالیة  حسب األمر
  .البضائع والمنقوالت عند الدخول والخروج من التراب الوطنيو  المرتبطة بتحركات األشخاص

  :اإلدارة العامة للدیوانة كالتاليوتتهیكل مصالح 
  ،ٕادارات إسناد ومكاتب مختصةو ٕادارات مراقبة و  مركزیة تتكّون من إدارات تقنیة المصالح -
مناطق جغرافیة تسمى اإلدارات الجهویة بما  07م التراب الدیواني إلى تقسٕادارات جهویة و  -

 .تشمله من مكاتب حدودیة وجهویة
  :وهیكلین منبثقین وهما -
  ،یوانة  والرقابة العامة للدیوانةالمدرسة الوطنیة للدیوانة والمجلس األعلى للد -
 ).برا وبحرا(مراقبة وحراسة كامل التراب الدیواني ب عنىتإدارة حرس دیواني  -

 
  :المصالح المركزیة  - أ

  .مكاتب مختصة 9إدارة مركزیة و 12تشتمل على 
تضطلع كل في حدود إختصاصاتها بمهام التصور والتنسیق ومتابعة  :اإلدارات المركزیة ·

 :لىالمصالح الجهویة وتنقسم بالتالي إأنشطة 
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  المساندةإدارات   إدارات مراقبة  إدارات فنیة

  إدارة الموارد البشریة   إدارة التفقدیة العامة   إدارة التعریفة 

  إدارة اإلنتدابات والتكوین  الدیوانیةإدارة األبحاث   إدارة النظم الدیوانیة 

  إدارة العتاد والتجهیز  إدارة النزاعات والتتبعات  إدارة اإلحصائیات واإلعالمیة

  إدارة الشؤون المالیة  إدارة التصرف في المخاطر  إدارة القیمة 

 :المختصة المكاتب ·
 مكتب التشریع  والدراسات -6  مكتب األمن الدیواني  -1

 مكتب مكافحة اإلغراق -7 التونسي بالخارجمكتب  -2

 مكتب اإلیداع والحجز -8 مكتب المؤسسات المصدرة -3

 مكتب االستعالمات -9 مكتب االمتیازات الجبائیة -4

  مكتب التعاون الدولي -5

  : المصالح الجهویة للدیوانة   -  ب
 :اإلدارات الجهویة ·

  :م عّدة والیات وذلك كالتاليكل إدارة جهویة منطقة ترابیة دیوانیة تضتغطي 
  .ة وبنزرتبتغطى والیات تونس وأریانة ومنو : جهویة للدیوانة بتونس الشمالیةاإلدارة ال -1
  .وتغطى والیات بن عروس وزغوان ونابل: للدیوانة بتونس الجنوبیة اإلدارة الجهویة -2
  .لیانةوتغطي والیات جندوبة وباجة وس: اإلدارة الجهویة للدیوانة بجندوبة -3
  .وتغطي والیات سوسة والمنستیر والمهدیة والقیروان: اإلدارة الجهویة للدیوانة بسوسة -4
 .وتغطي والیتي صفاقس وسیدي بوزید: اإلدارة الجهویة للدیوانة بصفاقس -5
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  .وتغطي والیات قفصة وتوزر وقبلي: اإلدارة الجهویة للدیوانة بقفصة -6
  .وتغطي والیتي مدنین وتطاوین: بمدنیناإلدارة الجهویة للدیوانة  -7
  .وتغطي والیتي القصرین والكاف: اإلدارة الجهویة للدیوانة بالقصرین -8

  :المكاتب الدیوانیة ·
  :المكاتب الدیوانیة إلىتصنف 
  ،مكاتب حدودیة مركزة بالنقاط الحدودیة البریة والبحریة والجویة -1
 ،مكاتب جهویة بمراكز الوالیات -2
 .مركزة بداخل التراب الدیوانيمكاتب داخلیة  -3

  ):اإلدارة العامة للدیوانة(مهام البرنامج . 1.1.1

  :بثالثة مهام رئیسیة  تتمثل فيتضطلع اإلدارة العامة للدیوانة 
   :المهمة الجبائیة  - أ

استخالص المعالیم واألداءات الموظفة على البضائع عند التورید والتصدیر لفائدة میزانیة 
  . بعض الرسوم لفائدة بعض الصنادیق تستخلصكما  الدولة 

   :المهمة االقتصادیة  - ب
وهي امتداد طبیعي للدور الجبائي التقلیدي باعتبار أّن المعلوم الدیواني إضافة إلى كونه أداة 

...) الصناعة والفالحة(یهدف إلى حمایة االقتصاد الوطني فإنه لتمویل خزینة الدولة 
تشجیع و ورة وتدعیم القدرة التنافسیة للمنتوج الوطني خلق نظم اقتصادیة متطذلك بوالتصدیر و 
   .االستثمار

الحرص و إرساء عالقة شراكة مع المتعاملین االقتصادیین على  وتعمل اإلدارة العامة للدیوانة
على ضمان سالمة التنافس النزیه من الممارسات غیر الشرعیة مثل التقلید واإلغراق ومراقبة 

في ضبط اإلحصائیات الدیوانیة لتسهیل اتخاذ القرار من  ساهمتكما   .المواصفات والجودة
  .قبل السلط

  :المهمة األمنیة  -  ت
  :وتتمثل في مراقبة حركة البضائع واألموال داخل البالد وعبر الحدود فتسهر على
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ات، بضائع، مخدر : مكافحة التهریب عند التصدیر أو التورید بجمیع أنواعه -
  ...مصوغ، عملة، أعمال فنیة وتحف

  مایة الثروة الحیوانیة والنباتیة المهددة باالنقراض،ح -
 .حمایة المستهلك من المواد غیر المطابقة للمعاییر الصحیة ومعاییر السالمة -

 
  

  :إستراتیجیة وأهداف البرنامج:  2.1
  :إستراتیجیة البرنامج:  1.2.1

ما فتئت إدارة الدیوانة في السنوات األخیرة تدعم دورها االقتصادي وذلك لمعاضدة جهود 
وذلك المؤسسات في إیجاد موقع لها محلیا ودولیا وبالتالي تحسین جاذبیة تونس لالستثمارات، 

  .بالعمل على تسهیل اإلجراءاتاإلصغاء إلى األطراف االقتصادیة ودعمهم  خاصة من خالل
، استغل المهربون الوضع األمني الهش لتكثیف 2011ولكن بعد الثورة التي عرفتها البالد سنة 

نشاطهم وارتفعت  بذلك عملیات التهریب مما أثر سلبا على االقتصاد وذلك بتطور السوق 
الحد العمل على وبالتالي فإن  الموازیة وتسریب البضائع المهربة بصفة كبیرة في السوق المحلیة 

  .أصبح من أولویات المرحلة الراهنة الغش التجاري والتهریب ظاهرةمن 
المحجوزة بمستودعات الحجز  البضائع ومن بین الجوانب العملیة التي یتأكد معالجتها تشكل 

عائقا كبیرا أمام سیولة حركة البضائع وتعرض بعضها للتلف بحكم طول مدة مكوثها وتدهور 
سواء بالبیع أو اإلحالة أو   في البضائع المحجوزة طرق التصرف تعصیر وبالتالي فإن . قیمتها

  .یعد من المسائل العاجلة التي یتعین معالجتها اإلتالف
  .واقتراح الحلول المناسبةفي الغرض تكوین لجنة  وقد تم 

تبّین أن  استخالص الدیون المثقلة ال یتم بالشكل المطلوب مما أّدى إلى  الجبائیةناحیة المن أما 
نقص في بعض الموارد الدیوانیة المتأتیة من الدیوانة مما حّتم العمل على الرفع من مردود 

  .استخالص الدیون المثقلة
وأمام الظرف اإلقتصادي واألمني الراهن أضحى من الضروري إیالء تعصیر الدیوانة أهمیة  

 .إستراتیجیة على مستوى مهمة المالیة
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  : أهداف البرنامج: 2.2.1

على معاضدة جهود المؤسسات في إیجاد موقع لها محلیا ودولیا وتحسین جاذبیة تونس عمال 
، تعمل اإلدارة العامة وأولویة حمایة السوق التونسیة من ظاهرة الغش والتهریب لالستثمارات
  : للدیوانة على

  :تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع :1الهدف -
وٕارساء عالقة شراكة مع المتعاملین  االقتصادیة األطراف اإلصغاء إلى ویتم ذلك عبر

وخلق نظم إقتصادیة متطورة تساهم في تدعیم  ودعمهم بتسهیل اإلجراءات الدیوانیة اإلقتصادیین 
  .القدرة التنافسیة للمنتوجات الوطنیة

  
  :مكافحة الغش التجاري والتهریب وتحسین المراقبة :2الهدف -

، تهریب جدیدةفي ظهور إشكال وتقنیات غّش و ساهم تطور نسق المبادالت التجاریة عبر العالم 
لمجابهة هذه األفة التي تنخر اإلقتصاد  الدیوانة تطویر عملها العامة  دارة اإللى ع حتممما ی

  .الوطني

   :تحسین التصرف في المحجوز :3الهدف -
تأثیر على مردودیة المؤسسات اإلقتصادیة ومدى  یعتبر عامل الوقت من بین العوامل التي لها

وبتحسین التصرف في المحجوز تساهم اإلدارة العامة . تنافسیتها في السوق المحلیة والدولیة
  .للدیوانة في تطویر اإلقتصاد وتحفیز المستثمرین

  :  كما یساهم تحسین التصرف في المحجوز بطریقة مباشرة في 
  . تحسین وترفیع عائدات الخزینة -
  .والمخازن المعدة إلیداع المحجوز  حسن التصّرف في الفضاءات -

  
  :تحسین نسبة إستخالص الدیون المثقلة الممكن تغطیتها: 4الهدف  -

زمة لتغطیة نفقات إن المهمة الجبائیة للدیوانة تقتضي العمل على توفیر الموارد الجبائیة الالّ 
وقد تبین ضعف إستخالص الدیون المثقلة مما یأثر سلبا على عائدات اإلستخالص . الدولة
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لتفادي النقص الحاصل في  استخالص الدیون المثقلة وجب العمل على تحسین أداء و . عموما
  .المصالح الدیوانیة في هذا المجال بتطویر طرق متابعة استخالص هذه الدیون

  :كما یلي األداء الخاصة بالبرنامجلقیس  مؤشرا 12تحدید  تمّ وفي ھذا اإلطار 

  
 راتــــــؤشــــــداف والمـــــــاأله

 راتــــــالمؤش  فداـــــــاألھ

الدیواني    تسھیل عملیات التسریح -1.0.1
 للبضائع

 معدل آجال التسریح الدیواني للبضائع: 1.1.0.1       

 المتعاملین االقتصادیین المعتمدین  عدد: 2.1.0.1

 نسبة المادیة اإلجراءات الدیوانیة:  3.1.0.1

 عدد الخدمات على موقع الواب:  4.1.0.1

مكافحة الغش التجاري    -  2.0.1
  وتحسین المراقبة والتھریب

  

 عدد المحاضر للحّد من الغش التجاري:  1.2.0.1

 التھریبعدد المحاضر للحّد من :  2.2.0.1

 نسبة التواجد الفعلي لوحدات المراقبة: 3.2.0.1     

  تحسین التصّرف  -3.0.1

 في المحجوز

 عدد البیوعات بالمزاد العلني:  1.3.0.1         

 عدد اإلحاالت:  2.3.0.1         

 عدد محاضر اإلتالف:  3.3.0.1         

  تحسین نسبة استخالص 4.0.1

 الممكن تغطیتھاالدیون المثقلة 

 نسبة تغطیة الدیون المثقلة:  1.4.0.1         

  نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع:  2.4.0.1     

 التي لم یتم دفع األداءات المستوجبة بشأنھاو
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ӀӀ- تقدیم عام لإلنجازات اإلستراتیجیة الخاصة بالبرنامج :  
  

التي تم تحقیقها والتي لها عالقة مباشرة  أهم اإلصالحات واألهداف اإلستراتیجیة 1.2
 :بالبرنامج

  : مواصلة العمل على المحاور المذكورة أسفله 2014خالل سنة  تم
  تسهیل اإلجراءات الدیوانیة خاصة في المعابر الحدودیة الهامة -
  تنشیط عمل أعوان المكاتب الدیوانیة وفرق المراقبة  الدیوانیة  -
  البضائع المحجوزة لدى المصالح الدیوانیةتحسین التصرف في  -
  .حث قباض الدیوانة على الرفع من نسق إستخالص الدیون المثقلة القابلة لإلستخالص -
   

أهم اإلنجازات واألنشطة والمشاریع الكبرى التي تم القیام بها لتحقیق أهداف البرنامج .2.2
  :البرنامجوعالقتها بالنفقات التي تم تنفیذها على مستوى 

عملت اإلدارة العامة للدیوانة على تحسین أدائها على عدید األصعدة حتى تتمكن من بلوغ 
  . األهداف المحددة لتحسین أدائها
  :2014وفي هذا اإلطار تم خالل سنة 

 :تهیئة المعبر الحدودي للدیوانة براس جدیر -

بتكلفة  17/04/2014بتاریخ  298ینجز هذا المشروع تنفیذا لقرار وزیر المالیة عدد 
 :ویتضمن ملیون دینار 5,090تقدر  بـ 

ü  بناء سور لفضاء المعبر بالتعاون مع مصالح وزارة الدفاع الوطني. 
ü  تركیز أبواب أوتوماتیكیة مصفحة. 
ü  تركیز منظومة مراقبة بالكامیرا. 
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 : استكمال تركیز منظومة المراقبة عن بعد بالكامیرا -

  .  عروس ومیناء رادس شمل هذا المشروع مقر اإلدارة العامة للدیوانة ومستودع الحجز ببن
تعمیم مراقبة عبور وحدات الشحن عبر األقمار االصطناعّیة بتكنولوجیا  -

GPS/GPRS    :  

تجهیزات إضافیة لتعقب الحاویات والمجرورات ٕاعداد كراس شروط إلقتناء تمت تجربة المنظومة و 
      .الممول بقرض من البنك العالمي 3ضمن مشروع تنمیة الصادرات عدد ) جهاز 700(

 :إقتناء التجهیزات والمعدات الالزمة لعمل فرق الدیوانة -

خوذات واقیة من الرصاص، صدریات، (إقتناء معدات خصوصیة باإلدارة العامة للدیوانة  قامت
تم إنجاز إقتناءات ممّولة بواسطة  قرض إیطالي ، كما ...)ائكة مسماریة، حواجز،ل شسالس

 .شاحنة 20یارة رباعیة الدفع وعدد س 30من ضمنها 

 : تطویر المنظومة الدیوانیة -
  :على غرار 2014تم في هذا اإلطار إتخاذ عدید اإلجراءات سنة 

üضبط الدیون المثّقلة بسجالت قباض الدیوانة. 
ü تفعیل خالیا االستخالص بأهّم مكاتب الدیوانة.  
ü  الربط بین المنظومات المعلوماتیة لكافة المصالح المتدخلة في استخالص الدیون
 .الجبائّیة
ü إصدار األمر التطبیقي المتعلق ببیع البضائع المحجوزة بالمزاد العلني. 
ü إحداث قباضة مختصة لبیع البضائع المحجوزة والبضائع التي هي قید اإلیداع
 .     الدیواني
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ӀӀӀ-  2014نتائج القدرة على األداء وتنفیذ میزانیة البرنامج لسنة :  
  
  
  :تقدیم لتنفیذ میزانیة البرنامج - 3-1
  

 %104إنجاز نسبة ألف دینار وتم  174142بـ  2014قدرت إعتمادات برنامج الدیوانة لسنة 
  . ألف دینار كإعتمادات منجزة لنفس السنة 181289حیث تم تسجیل 

 :على مستوى التأجیر العمومي ·
بلغت جملة اإلعتمادات و . من جملة نفقات التصرف %86مثلت إعتمادات التأجیر العمومي 

د حیث مثلت نسبة اإلنجاز .أ 142415ما قدره  2014بعنوان سنة لهذه الفقرة التي تم صرفها 
  . مقارنة باإلعتمادات المرصودة 100%

  
 :على مستوى وسائل المصالح ·

مقارنة  د.أ 21700ما قدره  2014بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان سنة 
مقارنة باإلعتمادات  %103.5حیث مثلت نسبة اإلنجاز  د.أ 20968باإلعتمادات المرصودة 

  .من جملة نفقات التصرف %13 وسائل المصالح ومثلت إعتمادات  المرصودة
  
 :على مستوى نفقات اإلستثمارات المباشرة  ·

بلغت جملة حیث من مجموع نفقات التنمیة  %100مثلت نفقات اإلستثمارات المباشرة 
د مقارنة باإلعتمادات .أ 15895ما قدره  2014اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان سنة 

  .مقارنة باإلعتمادات المرصودة %167.6د حیث مثلت نسبة اإلنجاز .أ 9480المرصودة 
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  :1جدول عدد 
  مقارنة بالتقدیرات 2014تنفیذ میزانیة البرنامج لسنة  

  النفقةالتوزیع حسب طبیعة  

 بیــــــــــــان النفقات

 إنجازات تقدیرات
 2014 2014 اإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات

 %نسبة اإلنجاز  المبلغ 2- 1-
)2 (- )1( )2) /(1( 

 100,4 732 165394 662 164 نفقات تصرف
 100 142415 415 142تأجیر عمومي 
 103,5 732 21700 968 20 وسائل مصالح
 100 0 1279 279 1 تدخل عمومي

 167,66 415 6 15895 480 9 نفقات تنمیة
 167,66 415 6 15895 480 9 إستثمارات مباشرة

     480 9 على المیزانیة
     0 على القروض الخارجیة

 0 0 0 0 تمویل عمومي
     0 على المیزانیة

     0 على القروض الخارجیة
     0 صنادیق خزینة

 104,1 147 7 181289 142 174 :المجموع العام

  
    2014مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات میزانیة برنامج الدیوانة لسنة 

  التوزیع حسب طبیعة النفقة
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  :وتحلیلها تقدیم لنتائج القدرة على األداء -2.3

  : تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع:  1.0.1الهدف  
  
 :تقدیم الهدف -
  

إّن الدیوانة كإدارة خدمات مكّلفة بتسهیل المبادالت التجاریة على الصعید الدولي، وهي 
وذلك بضمان تبسیط السوق والمساهمة في تحسین مناخ األعمال ملزمة بمسایرة متطلبات 

اإلجراءات الدیوانیة وسرعتها وتأمینها والعمل على خلق عالقات شراكة مع المؤسسات العاملة 
جارة الدولیة باالعتماد على مبدأي شخصنة الخدمات المقّدمة والثقة بهذه المؤسسات في میدان الت

  .رمستوى المراقبة حسب جدیة المخاط مما یجعلها مطالبة بتعدیل
  

  :بواسطة یتمإّن تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع 
  .التسهیالت المقدمة لألطراف االقتصادیة -
 : تقلیص عدد الوثائق وتبسیط اإلجراءات وذلك لـ -
  

ü اختصار اآلجال.  
ü تخفیض الكلفة.  
ü التقلیل أو تفادي التنقل. 

  
  صفة المتعامل االقتصادي المعتمد المؤسسات اإلقتصادیة إسناد -
  تخفیض مّدة مكوث البضائع في المواني  والمطارات  -
 .على نوعیة الخدمات المقّدمة وعلى الثقة المبنیة مع األطراف االقتصادیة كیزتر  -

  
  
 
 
 



 

  تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع
  د.أ: الوحدة

نسبة االنجازات 
  

  

تقدیرات 
2014  

انجازات 
2014  

نسبة االنجازات مقارنة     
  بالتقدیرات

2014 )%(  

0.55  0.76  72  

  

20  

  

09  

  

45  

  

  

32  

  

30  

  

93.7  

30  17  56  

  1.0.1داء الخاصة بالهدف 
  2014لسنة تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع 
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  :النتائج
تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع:  1.0.1الهدف 

  وحدة  مؤشرات قیس األداء

  المؤشر

  تقدیرات

 2013  

  

  انجازات

        
2013  

نسبة االنجازات       
  مقارنة

  بالتقدیرات

2013  

  :1.1.0.1المؤشر

معدل آجال التسریح 
  الدیواني للبضائع 

    ..  ..  یوم

2.1.0.1  :

االقتصادیین عدد المتعاملین 

  .  .  ..  عدد

نسبة :  3.1.0.1
المادیة اإلجراءات

    -  -  نسبة

  :  4.1.0.1المؤشر 

عدد الخدمات على موقع 

        عدد

داء الخاصة بالهدف مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األ
تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع  

عدد المتعاملین 
اإلقتصادیین المعتمدین

نسبة المادیة 
اإلجراءات 

عدد الخدمات على 
موقع الواب

 
  
النتائج  

  :1.0.1الھدف 
تسھیل 
عملیات 
التسریح 
الدیواني 
  للبضائع

مؤشرات قیس األداء

المؤشر

معدل آجال التسریح  
الدیواني للبضائع 

2.1.0.1المؤشر  

عدد المتعاملین 
 المعتمدین

3.1.0.1المؤشر
 المادیة اإلجراءات

المؤشر 

عدد الخدمات على موقع 
 الواب

  
مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األ

2014تقدیرات 

2014إنجازات 
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  :2014تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 
  

    :معدل آجال التسریح الدیواني للبضائع: 1.1.0.1المؤشر  -

كانت یوما في حین أّن التقدیرات  0.76حوالي   2014بلغ معدل آجال التسریح الدیواني سنة 
فرغم المجهود المبذول لتقلیص آجال التسریح الدیواني لم یتّم بلوغ الهدف . یوما 0.55حوالي 

من  االجالتعود أساسا إلى عدم إحضار الحاویات للمراقبة في ا أسباب المنشود لعدة أسباب منه
  .طرف الهیكل المكلف بذلك

    :نسبة المتعاملین االقتصادیین المعتمدین: 2.1.0.1المؤشر  -

نظرا ) 20(ولم یبلغ التقدیرات  2008منذ سنة  09عدد المتعاملین االقتصادیین المعتمدین هو 
  .الخلیة المكلفة بدراسة ملفات طلب االنتفاع بصفة المتعامل االقتصادي المعتمد لعدم تفعیل

    :نسبة المادیة اإلجراءات الدیوانیة :3.1.0.1المؤشر  -

من اإلجراءات التي تّم إحصاؤها ولم تبلغ بالتالي  % 30نسبة المادیة اإلجراءات الدیوانیة بلغت 
وهي نسبة تقریبیة نظرا لوجود صعوبات  % 93.7أي بنسبة إنجاز تساوي ) %32(التقدیرات 

  . تقنیة إلنجاز المطلوب

   :عدد الخدمات على موقع الواب: 4.1.0.1المؤشر  -

خدمة ویرجع  30خدمة في حین كانت التقدیرات حوالي  17لواب بلغ عدد الخدمات على موقع ا
  .ذلك إلى تعقد إجراءات إدراج خدمات جدیدة على الواب

  :مكافحة الغش التجاري والتهریب وتحسین المراقبة: 2.0.1الهدف  
عمل على الحد من عملیات  تهریب البضائع  تم تحدید هذا الهدف لل :تقدیم الهدف -

  . المحلي یؤثر سلبا على االقتصاد الذيوتسریبها بصفة كبیرة في السوق المحلیة 

 :النتائج -



 

  مكافحة الغش التجاري والتهریب وتحسین المراقبة
         نسبة االنجازات 

  مقارنة 

  بالتقدیرات

2013  

تقدیرات 
2014  

انجازات 
2014  

نسبة االنجازات      
  مقارنة بالتقدیرات

2014 )%(  

    

66000  

  

53867  

  

82    

    

 7100  

  

13490  

  

190  

  

    80  

  

46.6  54  

   2.0.1مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بالهدف  مكافحة 
   2014مكافحة الغش التجاري والتهریب وتحسین المراقبة لسنة 
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مكافحة الغش التجاري والتهریب وتحسین المراقبة: 2.0.1دف 
   

  مؤشرات قیس األداء

             
  وحدة

  المؤشر

        

تقدیرات       
2013  

  

انجازات   
2013  

نسبة االنجازات        
مقارنة 

بالتقدیرات       

2013

  : 1.2.0.1المؤشر

  عدد المحاضر للحد 

  من الغش التجاري

  عدد     

      

: 2.2.0.1المؤشر

عدد المحاضر للحد

من التھریب

  عدد     

..  .  .  

:3.2.0.1المؤشر

نسبة التواجد الفعلي 
لوحدات المراقبة

  نسبة     

-  -    

مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بالهدف  مكافحة 
مكافحة الغش التجاري والتهریب وتحسین المراقبة لسنة  

عدد المحاضر للحد من 
التھریب 

نسبة التواجد الفعلي لوحدات 
المراقبة 

 

دف اله       

:  2.0.1 الھدف 
مكافحة الغش 
التجاري 
والتھریب 
وتحسین 
 المراقبة

  

مؤشرات قیس األداء

المؤشر

عدد المحاضر للحد 

من الغش التجاري

 المؤشر

عدد المحاضر للحد   

من التھریب   

 المؤشر

نسبة التواجد الفعلي  
 لوحدات المراقبة

 

مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بالهدف  مكافحة 

  

2014تقدیرات 

2014إنجازات 
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  :2014تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 
  

  : عدد المحاضر للحد من الغش التجاري :1.2.0.1المؤشر  -
ه تم محضرا في حین أنّ  53867حوالي  2014بلغ عدد المحاضر للحد من الغش التجاري سنة 

  .% 82تقّدر بـ  إنجاز نسبة مما یمثل امحضر  66000 تقدیر ضبط

  : عدد المحاضر للحد من التهریب :2.2.0.1المؤشر  -
تم  همحضرا في حین أنّ  13490حوالي  2014بلغ عدد المحاضر للحد من التهریب  سنة 

  .)%( 190 إنجاز بـ نسبةمما یمثل  امحضر  7100 تقدیر ضبط
للمجهود المبذول من قبل مصالح فرق الدیوانة لمقاومة  بالنظر اإلنجازات التقدیرات و قد فاقت  

التهریب بالرغم من عدم التمكن من مضاعفة عدد الدوریات للنقص المسجل في عدد األعوان 
  .بالفرق

  : التواجد الفعلي لوحدات المراقبة نسبة :3.2.0.1المؤشر  -
في حین   )%( 46.6حوالي  2014بلغت نسبة التواجد الفعلي لوحدات المراقبة الدیوانیة  سنة 

  .)%( 54نسبة إنجاز تقدر بـ  مما یقابل  % 80 بـ أّن التقدیرات كانت
ذلك إلى النقص المسجل في عدد أعوان الفرق الدیوانیة حیث ال یمكن الترفیع في عدد  ویعود

الدوریات بالعدد الحالي ألعوان الفرق وكذلك إلى النقص في عدد الوسائل الّدارجة المخصصة 
  .لفرق المراقبة

  :تحسین التصّرف في المحجوز:  3.0.1 الهدف

  :تقدیم الهدف -
في إطار مكافحتها للغّش التجاري والتهریب، تقوم مكاتب الدیوانة ووحدات المراقبة بمعاینة ورفع 
المخالفات والجنح الدیوانیة المتعّلقة بها مما ینجّر عنه عملیات حجز للبضائع وفي بعض 

  .عملیات الغّش التجاري أو التهریبالحاالت لوسائل النقل التي تّم استعمالها في 
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حد من  تكدس البضائع المحجوزة لل  "تحسین التصرف في المحجوز"إختیار هذا الهدف وتم 
شكل عائقا كبیرا أمام سیولة حركة البضائع وتعرض بعضها للتلف یبمستودعات الحجز الذي 

  .بحكم طول مدة مكوثها وتدهور قیمتها خاصة بمینائي رادس وحلق الوادي
  .للتصرف فیها سواء بالبیع أو اإلحالة أو اإلتالف وتتمثل اإلجراءات المعمول بها

تنظیم المصالح المختّصة في التصّرف في المحجوز ووضع ب شرعت الدیوانةولبلوغ هذا الهدف 
  .وتطعیم فرق العمل بكفاءات بشریة مختصین في المجال تطبیقات إعالمیة مالئمة

  
  :النتائج -

  تحسین التصرف في المحجوز:  3.0.1الهدف  
  

  

  

  

  

  

 الھدف        
3.0.1  :

مكافحة 
الغش 

التجاري 
والتھری

ب 
وتحسین 
  المراقبة

  مؤشرات قیس األداء

  وحدة    

  المؤشر      

تقدیرات       

2013  

انجازات     

2013  

نسبة االنجازات      

  مقارنة

  بالتقدیرات

2013  

تقدیرات       

2014  

انجازات      

2014  

نسبة االنجازات مقارنة      

  بالتقدیرات

2014 )%(  

   : 1.3.0.1المؤشر 

عدد البیوعات بالمزاد        

  العلني

      

  یوم 

        

    300  

 

     293  

 

97.6  

  :  2.3.0.1المؤشر

 عدد اإلحاالت

  

  عدد
..  .  .       550  347  63  

: 3.3.0.1المؤشر  

 عدد محاضر اإلتالف

     

  -  -  نسبة   

    

    85  

  

 

   98  

 

115  

  
  



 

  3.0.1مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بالهدف 
   2014تحسین التصرف في المحجوز لسنة 

 

  :2014تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

   :عدد البیوعات بالمزاد العلني

عملیة بیع في حین أّن  293حوالي 
97.6 )%(. 

عملیة إحالة في حین أّن التقدیرات كانت 
.  

  
عملیة إتالف في حین أّن التقدیرات  

    .نسبة تجاوزت التقدیرات

0
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عدد البیوعات بالمزاد العلني  عدد اإلحاالت

29 

مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بالهدف 
تحسین التصرف في المحجوز لسنة  

تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

عدد البیوعات بالمزاد العلني: 3.3.0.1المؤشر  -

حوالي  2014بلغ عدد البیوعات بالمزاد العلني خالل سنة 
97.6نسبة تساوي بتحقیق   أيعملیة  300التقدیرات كانت 

  
 : عدد اإلحاالت: 2.3.0.1المؤشر  -

عملیة إحالة في حین أّن التقدیرات كانت  347حوالي  2014بلغ عدد اإلحاالت خالل سنة 
.وهي نسبة متوسطة) %( 63أي بنسبة تساوي عملیة  

  
 :عدد محاضر اإلتالف: 3.3.0.1المؤشر  -

 98حوالي  2014بلغ عدد محاضر اإلتالف خالل سنة 
نسبة تجاوزت التقدیرات وهي) %(115أي بنسبة تساوي 

عدد اإلحاالت عدد محاضر اإلتالف

2014

2014

مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بالهدف 

  

تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

-

بلغ عدد البیوعات بالمزاد العلني خالل سنة 
التقدیرات كانت 

  
-

بلغ عدد اإلحاالت خالل سنة 
عملیة   550

  
-

بلغ عدد محاضر اإلتالف خالل سنة 
أي بنسبة تساوي  85كانت 

  
  
  

2014تقدیرات 

2014إنجازات 
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  :تحسین نسبة استخالص الدیون المثقلة الممكن تغطیتها:  4.0.1الهدف 
 :تقدیم الهدف - 

إن الهدف من تحسین نسبة استخالص الدیون المثقلة الممكن تغطیتها هو السعي إلى تحسین 
لتفادي و . مداخیل لخزینة الدولة للترفیع من هذه الدیون استخالص المردودیة  والحرص على

النقص الحاصل في  استخالص الدیون المثقلة وجب العمل على تحسین أداء المصالح الدیوانیة 
   .في هذا المجال بتطویر طرق متابعة استخالص الدیون

  
  :النتائج -

  تحسین نسبة استخالص الدیون المثقلة الممكن تغطیتها: 4.0.1الهدف 
  

: 4.0.1الھدف 

تحسین نسبة 

استخالص 

الدیون المثقلة 

 الممكن تغطیتھا

مؤشرات قیس       

  األداء

  وحدة    

  المؤشر

  تقدیرات

 2013  

  انجازات

 2013  

نسبة االنجازات      

  مقارنة

  بالتقدیرات         

2013  

تقدیرات 

2014  

انجازات 

2014  

نسبة االنجازات      

مقارنة 

  بالتقدیرات

2014 )%(  

   : 1.4.0.1المؤشر 

نسبة تغطیة الدیون       

  المثقلة

  یوم

        

     0.03  

 

    0.01  

 

    33  

: 2.4.0.1المؤشر  

نسبة التصاریح  

موضوع األذون 

بالرفع والتي لم یتم 

دفع األداءات 

 المستوجبة بشأنھا

  153  46  0.3  .  .  ..  عدد

  

  



 

   4.0.1داء الخاصة بالهدف 
  تحسین نسبة الدیون المثقلة الممكن تغطیتها لسنة 

  

  :2014تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

    : نسبة تغطیة الدیون المثقلة

في حین أّن التقدیرات كانت حوالي  
ویعود ذلك إلى صعوبة مهمة استخالص الدیون المثقلة في بعض 

خاصة في هذه الظروف ) والوسط الغربي
خالل شهر نوفمبر (االستثنائیة وكذلك االنطالق المتأخر في عملیة االستخالص الجبري 
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داء الخاصة بالهدف مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األ
تحسین نسبة الدیون المثقلة الممكن تغطیتها لسنة 

2014  
  

تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

نسبة تغطیة الدیون المثقلة :1.4.0.1المؤشر  -

 % 0.01بلغت نسبة استخالص الدیون المثقلة حوالي 
ویعود ذلك إلى صعوبة مهمة استخالص الدیون المثقلة في بعض  % 33أي بنسبة 

والوسط الغربي  الجنوب الشرقي(المناطق الجغرافیة الحساسة 
االستثنائیة وكذلك االنطالق المتأخر في عملیة االستخالص الجبري 

2014إنجازات 

نسبة تغطیة الدیون المثقلة 

نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي 
لم یتم دفع األداءات المستوجبة بشأنھا 

مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األ

  

تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

-

بلغت نسبة استخالص الدیون المثقلة حوالي  
أي بنسبة  0.03

المناطق الجغرافیة الحساسة 
االستثنائیة وكذلك االنطالق المتأخر في عملیة االستخالص الجبري 

2014.(  

نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي 
لم یتم دفع األداءات المستوجبة بشأنھا 



32 
 

نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي لم یتم دفع  :2.4.0.1المؤشر  -
  : األداءات المستوجبة بشأنها

بلغت نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي لم یتم دفع األداءات المستوجبة بشأنها حوالي 
  .% 0.3حوالي بفي حین أّن التقدیرات كانت  % 46

خاصة من نسبة التقدیرات  صالبة منالتثبت  نسبة اإلنجازات مقارنة بالتقدیرات إرتفاعویستدعي 
لم یتم دفع األداءات المستوجبة بشأنها والحصول على التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي 

 %46النسبة الصحیحة العتمادها في التقدیرات المستقبلیة ومراجعتها عند الضرورة ألّن نسبة 
  .تبدو مرتفعة جدا

  
ӀV - التوجهات المستقبلیة لتحسین األداء : 

إّن من أهّم أسباب عدم بلوغ أغلب األهداف المرسومة على مستوى المؤشرات هو النقص 
  :  الواضح في

  .الموارد البشریة خاصة التي تعمل بفرق المراقبة الدیوانیة -     
وجود صعوبة (عدم تحمس كل األطراف المتدخلة في عملیة التصرف حسب األهداف  -    

  ).ها غیر دقیق مما یؤدي إلى نتائج غیر صحیحةكبیرة في تجمیع المعطیات وبعض
  .یبین الجدول التالي أهم األنشطة المبرمجة التي سیتم إعتمادها لتحسین األداء لبرنامج الدیوانة
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  ةــــــطة المبرمجــــاألنش  دفـــــــــاله

تسهیل عملیات التسریح 
  الدیواني للبضائع

  .الدیوانیة تقلیص عدد الوثائق وتبسیط اإلجراءات * 
  تخفیض مّدة مكوث البضائع في المواني  والمطارات * 
على نوعیة الخدمات المقّدمة وعلى الثقة المبنیة  كیزتر ال* 

  .مع األطراف االقتصادیة

مكافحة الغش التجاري 
  والتهریب وتحسین المراقبة

زیادة مراقبة الطرقات وتأمین التنسیق بین وحدات * 
  .المراقبة

  .استهداف الحاویات والمجروراتتحسین طرق * 
  .وزیع مصالح المراقبة على المیدانتحسین ت* 
  .تدعیم تواجد إدارة الدیوانة على شبكة اإلنترنات* 
تدعیم قدرة أعوان الدیوانة وتشریكهم الفعال في دورات * 

   .تكوینیة مستمّرة  في مجال مكافحة الغش التجاري  والتهریب
  

تحسین التصرف في 
  المحجوز

  .نفقات التصّرفالتخفیض في كلفة و * 
  .ترفیع عائدات الخزینةتحسین و * 
  .حمایة المستهلك* 
المخازن المعدة إلیداع و   حسن التصّرف في الفضاءات* 

  .زالمحجو 
دعم المنظمات والجمعیات الخیریة ذات الطابع * 
  .االجتماعي

تحسین نسبة إستخالص 
الدیون المثقلة الممكن 

  تغطیتها

  .وحفظ وتحسین الملفات الخاصة بالدیون المثقلةترتیب * 
حصر الدیون التي أوشكت على السقوط بموجب التقادم * 
  .اشرة إجراءات التتّبع القاطعة لهوالقیام بمب

  تأطیر أعضاء خلیة االستخالص * 
  .تفعیل مصلحة التفّقد باإلدارات الجهویة* 
  .مواصلة أعمال التتبع والتنفیذ إلى حین االستخالص* 
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):المسؤول عن البرنامج( تقدیم رئیس البرنامج  

بدایة من  رئیس برنامج الجبایة ریاض القروي المدیر العام لإلدارة العاّمة لألداءاتتم تعیین السید 
 .الیومإلى  2011أوت  16

 

Ӏ - التقدیــــــم العــــام للبرنامج: 

  : تعریف البرنامج. 1.1
 :خارطة البرنامج -

  :تقدیم عام لإلدارة العاّمة للدراسات والتشریع الجبائي §
تعّد اإلدارة العاّمة للدراسات والتشریع الجبائي أحد الفاعلین في رسم وتنفیذ السیاسة الجبائّیة 
باعتبارها مكّلفة خاّصة بإعداد الدراسات المتعّلقة بالمنظومة الجبائّیة قصد رصد حاجیات 

شاریع تطویرها ومالءمتها مع متطّلبات التنمیة وأهداف السیاسة الجبائّیة المرسومة وٕاعداد م
النصوص التشریعّیة والترتیبّیة ذات الصبغة الجبائّیة وشرحها ونشرها على مستوى المصالح 

اإلدارة العامة ا لألداءات 

اإلدارة العامة للدراسات 
والتشریع الجبائي

اإلدارة العامة لإلمتیازات 
الجبائیة والمالیة
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اإلدارّیة والعموم فضال عن السهر على تذلیل الصعوبات التطبیقّیة للتشریع الجبائي واإلسهام في 
  .تحدیث الجبایة وتكوین األعوان والقضاة في الماّدة الجبائّیة

  :اإلدارة العاّمة لالمتیازات الجبائیة والمالیةتقدیم عام لإلدارة  §
اإلدارة العامة لالمتیازات الجبائیة والمالیة  مكلفة خاصة بإعداد مشاریع النصوص المتعلقة 
باالمتیازات الجبائیة والمالیة والمشاركة في دراسة النصوص وتنفیذ اإلجراءات الخاصة بالنهوض 

الدراسات المتعلقة باالمتیازات الجبائیة والمالیة قصد تطویر باالستثمار والمبادرة الخاصة وٕاعداد 
هذا كما تساهم . منظومة منح الحوافز ومالءمتها مع أهداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

اإلدارة العامة لالمتیازات الجبائیة والمالیة  في تصور ودراسة اإلجراءات واإلصالحات الرامیة 
 .قتصادي في المجاالت الراجعة بالنظر لوزارة المالیةلمعاضدة مسیرة االنفتاح اال

  :تقدیم عام لإلدارة العاّمة لألداءات §
  :مصالح اإلدارة العاّمة لألداءات من أبرز مشموالت

تطبیق النصوص التشریعیة والترتیبیة ذات الصبغة الجبائیة ومراقبة ومراجعة قاعدة  -
من الموارد الجبائیة الخاضعة ألحكام مجلة الحقوق األداءات والمعالیم والضرائب واألتاوي وغیرها 

  .واإلجراءات الجبائیة
  .داء والنزاعات الجبائیة الجزائیةمتابعة النزاعات  المتعلقة بأساس األ -
  .تحدید أهداف المراقبة الجبائیة ومتابعة نشاط المصالح الخارجیة وتنسیق أعمالها -
ت ذات الطابع الجبائي وتحلیلها وضع نظام معلومات یمكن من االطالع على المعطیا -

  .واستغاللها التخاذ القرار المناسب
 .إرساء منظومة الجودة والسهر على تعمیمها -
  .السهر على نشر المعلومة الجبائیة وٕارشاد المطالبین باألداء ومساندتهم -

  
 :البرنامجوأهداف ومؤشرات إستراتیجیة  .2.1

بتنفیذ عدة مشاریع إلصالح المنظومة التشریعیة تعهدت إدارة الجبایة خالل العشریة األخیرة 
  : أبرزها. الجبایة أو إلعادة تنظیم وضبط مشموالت مصالحها اإلداریة
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إصدار مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة التي أقرت العدید من الضمانات التشریعیة  -     

لفائدة المطالبین باألداء في إطار المراقبة الجبائیة إلى جانب إرساء مبدأ التقاضي على درجتین 
  . في نزاع األساس

  .اعتماد وسائل االتصال الحدیثة لتیسیر القیام بالواجب الجبائي -    
تنقیح األمر المتعلق بتنظیم وزارة المالیة في مناسبات متتالیة للرفع من مردودیة مصالح  -    

  .الجبایة
  

إال أنه  ورغم ایجابیة هذه اإلصالحات تبین أنها غیر كافیه لالستجابة لالنتظارات على مستوى 
  .قتصادیة واالجتماعیةإرساء العدالة الجبائیة وتعبئة موارد میزانیة الدولة  لرفع التحدیات اال
مراجعة  تعتمد إجماال على وعلى هذا األساس فان المحاور الرئیسّیة إلستراتیجیة برنامج الجبایة

 :تتمثل فيوالتي  شاملة للنظام الجبائي
  .تعزیز الثقة وتقریب اإلدارة من المواطن وٕارساء ثقافة جبائیة حضاریة  -         
  .  لى االلتزام بواجبه الجبائيحمل المطالب باألداء ع -        

  .مكافحة التهرب الجبائي  -        

  .تركیز إدارة عصریة وشفافة -         

  

 :أهداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة بالبرنامج -
  :أهداف البرنامج في تتمثل       

 .إسداء الخدمات مستوى جودة تحسین .1
 .الحد من ظاهرة التهرب الجبائي .2
  .والرفع من مرد ودیتها  مصالح المراقبةترشید تدخالت  .3
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  :المؤشرات                    األهداف 

 

Û جودة مستوى تحسین 

  .الخدمات  إسداء

عن بعد  لجبائينسبة األجوبة المؤجلة من قبل مركز اإلرشاد ا .1
 .على مطالب إرشادات المواطنین 

  .باألداء المطالبین عرائض على الرد آجال معدل .2

 القیمة على األداء فائض إرجاع مطالب الرد على نسبة .3
 .آلجالا فيالمضافة 

******************************  

Û من ظاھرة التھرب   الحد
 .الجبائي

Û ترشید تدخالت 

           والرفع  مصالح المراقبة          

 .مرد ودیتھامن        

 

 .مصالح الجبائیة نقاط تراجع نسب اإلغفاالت بعد  تدخلعدد   .4

 .جزائیةال الجبائیةمخالفات العدد معاینات   .5

 . الجبائیة المراجعة عملیات عدد .6

****************************** 

                        .الجبائیة المراقبة مردود .7

 .الصلح مردود من رضابالح فعالد  نسبة .8

لمبالغ على ا االبتدائیة المصادقة على مستوى المحاكم  نسبة .9
 .قرارات التوظیف اإلجباريب المضمنة
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ӀӀ- تقدیم  عام لإلنجازات اإلستراتیجیة الخاصة بالبرنامج: 

أهم اإلصالحات واألهداف اإلستراتیجیة التي تم تحقیقها والتي لها عالقة مباشرة . 1.2
  :بالبرنامج

 :لتحقیق أهداف البرنامج تّم اّتخاذ إجراءات لـ 

التحّكم في قاعدة األداء من خالل تمكین مصالح الجبایة من تفعیل آلیات المراقبة   -
یة مع المطالبین الجبائیة والتركیز على توفیر المعلومات ذات الصبغة الجبائیة ودعم الشفاف

 :باألداء وذلك بـ
ü  النفاذ إلى البرامج والتطبیقات والمنظومات اإلعالمیة والتقییدات والمعالجات
 )2014من قانون المالیة لسنة  36الفصل (رتبة عنها المت
ü  2014من قانون المالیة التكمیلي لسنة  39الفصل (مزید إحكام طرح األعباء( 
ü  داء المتعلق بالشراءات ألقیمة المضافة من طرح الاتمكین الخاضعین لألداء على

 )2014لسنة من قانون المالیة  40الفصل (التي تم اعتمادها لتعدیل رقم المعامالت 
ü  الترفیع في نسبة الخصم من المورد على المبالغ الراجعة إلى مقیمین بمالذات

 ؛)2014من قانون المالیة لسنة  44الفصل (جبائیة 
ü  مزید إحكام االنتفاع بالنظام التقدیري من خالل إقصاء بعض األنشطة التي تمارس

تم ضبط قائمة األنشطة المعنیة داخل المناطق البلدیة من اإلنتفاع بالنظام التقدیري وقد 
من  45الفصل ( 2014أوت  01المؤرخ في  2014لسنة  2939بمقتضى األمر عدد 

 ؛)2014قانون المالیة لسنة 
ü  عوضا  %80(مزید ترشید القاعدة التقدیریة للضریبة بالنسبة لألرباح غیر التجاریة

 ؛)من قانون المالیة 46الفصل  %70عن 
ü  لخدمات واألشغال واألمالك الدى مزودي البضائع و تحسین استخالص األداء

لفائدة المصالح العمومیة من خالل ربط عملیة الدفع باالستظهار بشهادة في تسویة 
 .)2014من قانون المالیة لسنة  62الفصل (الوضعیة الجبائیة 
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 :توفیر مناخ أفضل للمصالحة مع المطالبین باألداء من خالل تمكینهم من إیداع تصاریح -

ü   دون  2014جوان  30تصحیحیة بالنسبة للتصاریح التي حل أجل إیداعها قبل
دفع خطایا التأخیر شریطة أن یتم الترفیع في األرباح والمداخیل المصرح بها بالتصاریح 

 31وأن یتم إیداع التصاریح التصحیحیة قبل تاریخ  %20األولیة بنسبة ال تقل عن 
وال تطبق أحكام ) 2014الیة التكمیلي لسنة من قانون الم 5الفصل . (2014دیسمبر 
من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة على هذه التصاریح التصحیحیة  38و 37الفصلین 

أي أن المطالب باألداء ال یمكن تسویة وضعیته الجبائیة في إطار عملیة مراجعة اولیة أو 
ها وذلك بعنوان الضریبة معمقة بالنسبة للسنوات التي تم إیداع تصاریح تصحیحیة بعنوان

 ؛ لطبیعیین أو الضریبة على الشركاتعلى دخل األشخاص ا
ü  غیر المودعة بعنوان الفترة التي لم یشملها التقادم والتي حل أجل إیداعها قبل

ویستوجب االنتفاع بهذه اإلجراءات إیداع تصاریح بعنوان . دخول قانون المالیة حیز التنفیذ
د  2000د أو  1000ها التقادم على أن ال تقل المبالغ المستوجبة كامل الفترة التي لم یشمل

وال ) 2014من قانون المالیة التكمیلي لسنة  6الفصل (حسب طبیعة النشاط الممارس 
 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة؛ 38و 37تطبق أحكام الفصلین 

ü ورة نشر القضیة إمكانیة إبرام الصلح بین المطالبین باألداء واإلدارة حتى في ص
  .)2014من قانون المالیة التكمیلي لسنة  37الفصل (أمام محاكم االستئناف 

دعم الشفافیة والتشجیع على اإلنخراط في المنظومة الجبائیة ومقاومة ظاهرة اإلقتصاد  -
غیر المنظم من خالل تشجیع األشخاص على اإلندماج التلقائي باإلقتصاد المنظم والتمدید في 

ادم والترفیع في مبلغ العقوبات إلضفائها الصبغة الردعیة وقد تم تجسیم هذه اإلجراءات آجال التق
 : على النحو التالي 2014بقانون المالیة التكمیلي لسنة 

ü   إعفاء األشخاص الناشطین دون إیداع تصریح بالوجود من دفع الضرائب
شریطة إیداع  2014دیسمبر  31والخطایا المستوجبة على المداخیل المحققة قبل تاریخ 

  : قبل هذا التاریخ
  التصریح بالوجود؛  -أ
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طبیعة دینار حسب  2000أو  1000كل التصاریح التي لم یشملها التقادم مع دفع ضریبة دنیا ال تقل عن -ب

  .النشاط الممارس على دفعتین
ü  عدم مطالبة األشخاص الراغبین في اإلندماج باإلقتصاد المنظم بالضریبة

المستوجبة على المبالغ المودعة بالحسابات البنكیة أو البریدیة أو على األموال الموظفة 
بالحسابات المفتوحة لدى وسطاء بورصة األوراق المالیة بتونس وعلى المبالغ المدخرة 

في صورة التصریح بها ودفع ضریبة  2015غرة جانفي موضوع عقود تكوین األموال قبل 
 . 2015دیسمبر  31قبل تاریخ  %15علیها بنسبة 

ü  الحد من المعامالت النقدیة وذلك بحجز المبالغ التي ال یتم إثبات مصدرها
  .)2016د ابتداء من غرة جانفي  5.000د و 10.000(
ü  الذین تمت إدانتهم سنة بالنسبة لألشخاص  15التمدید في آجال التقادم إلى

بأحكام باتة في قضایا متعلقة بالتهریب أو التجارة الموازیة ومصادرة جمیع المكاسب 
 .المنقولة والعقارات واألرصدة المالیة لهؤالء األشخاص

ü  رفع السر البنكي باللنسبة لألشخاص الذین تتم تسویة وضعیتهم الجبائیة في إطار
مع تمكینهم من الذین یوجدون في حالة إغفال  خاصمراجعة معمقة وكذلك بالنسبة لألش

 .)2014نون المالیة التكمیلي لسنة من قا 17الفصل (بعض الضمانات 
  :وذلك من خالل تحقیق العدالة الجبائیة -

ü  مالءمة مبلغ الضریبة مع كلفة استخالصها ودفع المطالبین باألداء على احترام
 %50الضریبة الدنیا والترفیع في نسبتها بنسبة واجباتهم الجبائیة من خالل توسیع قاعدة 

من قانون المالیة لسنة  48 الفصل(نقضاء اآلجال القانونیة إفي صورة دفعها بعد شهر من 
 ؛)2014
ü  من  18الفصل ( %25إلى  30التخفیض في نسب الضریبة على الشركات من

 .)2014قانون المالیة لسنة 
تخفیف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعیف من خالل عدم إخضاع الدخل  -

) 2014من قانون المالیة لسنة  73الفصل (د للضریبة على الدخل  5000الذي لم یتجاوز الـ 
وحث المطالبین باألداء لإلنضواء تحت النظام الحقیقي ومسك محاسبة قانونیة من خالل تمكینهم 
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وذلك خالل ثالث سنوات ابتداء من  %25و 50و 75ح أو المداخیل من طرح نسبة من األربا
من قانون المالیة التكمیلي  8الفصل (السنة التي یتم فیها اعتماد المحاسبة لضبط قاعدة الضریبة 

 ؛)2014لسنة 
المؤسسات التي تمّر بصعوبات اقتصادیة وٕاجراءات للحد من كلفة  إتخاذ إجراءات لفائدة -

بالنسبة  %6الحط من نسبة األداء على القیمة المضافة إلى (على التشغیل  االستثمار والتشجیع
للتجهیزات الموردة والتي لیس لها مثیل بالبالد التونسیة، وتوقیف العمل باألداء على القیمة 
المضافة بعنوان اقتناءات التجهیزات من السوق المحلیة وطرح االستهالكات المنجزة بعنوان 

طرح مبلغ یحتسب على و  %35ستهالك وموضوع عملیة االستثمار بنسبة األصول القابلة لال
من األموال الذاتیة المخصصة لتمویل االستثمارات وذلك لضبط قاعدة الضریبة على  %5أساس 

من مبلغ األجور  %10الدخل أو الضریبة على الشركات مع طرح اعتماد جبائي یحتسب بنسبة 
  2014جعة إلى المنتدبین خالل الفترة المتراوحة بین غرة جانفي والمرتبات واالمتیازات العینیة الرا

ث السنوات الأو الضریبة على الشركات لمدة الثمن الضریبة على الدخل  2016دیسمبر  31و
 األولى للنشاط إبتداء من تاریخ الدخول طور النشاط الفعلي؛

 :منهامعالجة اإلشكالیات المتعلقة بتطبیق التشریع الجبائي وخاصة   -
ü   تطبیق خطایا جبائیة إداریة في صورة البیع بتوقیف العمل باالداءات والمعالیم

 ؛)2014من قانون المالیة لسنة  40الفصل (دون االعتماد على أصول قسائم طلب التزود 
ü  إسناد اختصاص إصدار قرارات التوظیف اإلجباري وٕاثارة الدعوى العمومیة إلى

من قانون المالیة لسنة  42الفصل (ویة لمراقبة األداءات رؤساء المصالح المركزیة والجه
 ؛)2014
ü  توسیع مجال تطبیق قرارات التوظیف اإلجباري لیشمل الخطایا الجبائیة اإلداریة
 ؛)2014من قانون المالیة لسنة  43الفصل (
ü  من قانون المالیة  90و 89و 88الفصول (تبسیط اإلجراءات اإلداریة الجبائیة

 )2014لسنة 
ü خفیف من الضغط الجبائي على بعض المواد للتصدي لظاهرة التجارة الموازیةالت. 
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تنمیة القدرات وتطویر الكفاءات من خالل إعداد برنامج تكوین یستجیب لمتطلبات   -
دورة تكوینیة  184المحققین واألعوان مع تشریك أكثر عدد ممكن من األعوان حیث تم تنظیم 

عونا في مجاالت المراقبة الجبائیة واإلجراءات الجبائیة والنزاع الجبائي  3402انتفع بها 
ومن ناحیة أخرى تم التركیز على تنفیذ برنامج التكوین في إطار .... التحویل والمحاسبة وأسعار 

تطویر تعبئة الموارد المحلیة من خالل "التعاون الدولي وخاصة منه المنصوص علیه بمشروع 
الممول بمقتضى " إرساء منظومة جبائیة ناجعة وتعاون دولي وشفافیة جبائیة محسنة بتونس

 2014التي أبرمتها الجمهوریة التونسیة سنة  MENAوق االنتقالي لدول إتفاقیة الهبة من الصند
لتفعیل نشاط هیكل یعنى بالتبادل الدولي للمعلومات لغایات جبائیة وهیكل یعنى بمقاومة التحیل 

الل سنة دورات تكوینیة خ 7الجبائي وهیكل یعنى بالدراسات والتحالیل الجبائیة حیث تم تنظیم 
 .إطارا 11انتفع بها  2014

على اتخاذ  2014لسنة  برنامج الجبایةتّم التركیز عند ضبط خطة عمل  ،على ما تقدم اوبناء
المالیة وقانون المالیة التكمیلي  اإلجراءات العملیة لتطبیق وٕانجاح األحكام الواردة بكل من قانون

للبالد حیث مع األخذ بعین االعتبار خصوصیات الظرف االقتصادي واالجتماعي  2014لسنة 
  :تّم اعتماد التمّشي التالي

المحافظة على الدور الفّعال للجبایة في توجیه المجهود التنموي وذلك باتخاذ إجراءات   -
 في إطار مواصلة اإلصالح الجبائي وتحسین مردود األداء؛

العمل على تحقیق العدالة الجبائیة خاصة في میدان إیداع التصاریح الجبائیة والعمل على  -
فع في مردودیة تدّخالت مصالح الجبایة وترشیدها حّتى تتّم المحافظة على نفس نسق التطّور الر 

 رغم الصعوبات التي شهدتها البالد وذلك لتعبئة موارد میزانیة الدولة ؛
الحرص على حسن تطبیق اإلجراءات الجبائیة الواردة بمجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة  -

 ع الجبائي؛على مستوى المراقبة والنزا
 .الحرص على إعادة تهیئة مصالح المراقبة التي تضّررت وتدعیمها بالتجهیزات الضروریة -

-  
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 : جالقیام بها لتحقیق أهداف البرنامأهم اإلنجازات واألنشطة والمشاریع الكبرى التي تم . 2.2

           : خاّصة على 2014خالل سنة  برنامج الجبایةارتكز عمل 
مكاتب مراقبة أداءات  10تحسین مستوى جودة إسداء الخدمات من خالل تأهیل  -

 ؛2015وذلك خالل سنة  2008نسخة  ISO 9001للحصول على شهادة المصادقة 
توفیر الظروف المالئمة للعمل بمصالح الجبایة من خالل تدعیمها بالوسائل والتجهیزات  -

 اإلعالمیة الالزمة؛
تمّكن من البحث على العقود في جمیع " جاد"منظومة إضافة عملّیات جدیدة  ضمن  -

المراكز، استخراج إحصائیات حول عدد العقود التي تّم نسخها موّزعة حسب المراكز الجهویة 
 لمراقبة األداءات وحسب األعوان؛

 ستقبال المطالبین باألداء ببعض مكاتب مراقبة األداءات؛تهیئة فضاءات إل -
 تبسیط اإلجراءات؛مواصلة العمل في برنامج  -
 اإلسراع في االنتهاء من إعداد اإلضبارة الجبائیة وتجرید الخدمات من طابعها المادي؛ -
العمل على استعمال التكنولوجیا الحدیثة للتواصل مع المطالب باالداء كاعتماد منظومة  -

 التراسل اإللكتروني أو عبر اإلرسالیات القصیرة؛
ضوعة على ذمة المطالبین باالداء على موقع الواب تطویر وٕاثراء قاعدة المعلومات المو  -

 لوزارة المالیة؛
ت تسویة ضبط آجال استنهاضیة لمصالح المراقبة للبت في الملفات الجبائیة التي تم -

ولیة أو معمقة وذلك إما بإبرام صلح أو بإصدار قرار توظیف أوضعیتها في إطار مراجعة 
 تائج المراجعة؛أشهر من تاریخ اإلعالم بن 6إجباري في أجل 

تحسیس أعوان الجبایة بضرورة التقید باآلجال القانونیة للبت في مطالب استرجاع فائض  -
األداء على القیمة المضافة وخاصة منها المطالب المقدمة من قبل المطالبین باألداء الراجعین 

أعوان إدارة  بالنظر إلدارة المؤسسات الكبرى باعتبار توفر حد أدنى من الشفافیة لدیهم وتمكین
المؤسسات الكبرى من القیام بعملیات مراجعة معمقة لهذه الملفات عوضا عن محققي وحدة 

 المراقبة الوطنیة واألبحاث الجبائیة؛
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مواصلة الحملة التحسیسیة من خالل نشر البالغات بالصحف الیومیة والمعلقات لتذكیر  -

اریح وتركیز سیاسة تواصل جدیدة من شأنها أن المطالبین باالداء باآلجال القانونیة إلیداع التص
 تمكن من الرفع من الحس الجبائي للمطالبین باألداء وتیسیر عملیة االمتثال للواجب الجبائي؛

 
تدعیم مصالح المراقبة بالموارد البشریة الالزمة والتدخل في اإلبان لتدارك اإلغفاالت  -

تحقیق العدالة الجبائیة ودفع المطالبین باالداء ومعاینة المخالفات الجبائیة وتسویتها في اتجاه 
 الحترام الواجبات المحمولة علیهم؛

 
العمل على الرفع من عدد عملیات المراجعة من خالل الحث على اعتماد المراجعات  -

الهادفة أي دون أن تشمل عملیة المراجعة آلیا كافة األداءات والمعالیم الخاضع لها المطالب 
 شمل آلیا كامل الفترة التي لم یشملها التقادم؛باألداء ودون أن ت

 
تكوین اإلطارات واألعوان وٕاعداد برامج تكوین تتماشى ومتطلبات مختلف الشرائح قصد  -

 تدعیم قدراتهم خاّصة في مجال المراقبة والّتسییر؛
 
تعزیز التعاون الدولي في مجال التكوین مع عّدة منظمات دولیة على غرار منظمة التنمیة  -

والوكالة األمریكّیة للتنمیة الدولّیة  FMI""وصندوق النقد الدولي " OCDE"والتعاون االقتصادي 
USAID" " ومركز الّلقاءات والدراسات لمسّیري اإلدارات الجبائّیة"CREDAF"  وجمعیة السلطات

قبة الضریبیة بالدول اإلسالمیة وذلك لمزید تطویر مهارات وقدرات اإلطارات المكّلفین بالمرا
 ؛خبرات مع بقّیة البلدان المشاركةالجبائیة من خالل تبادل التجارب وال

 في مجال آلیات المراجعة الجبائیة وكذلك خاصة العمل على تطویر قدرة أداء المحققین  -
  

 في مجال مقاومة ظاهرة التهرب الجبائي؛
 مزید تأطیر المحققین خالل سیر عملیة المراجعة؛ -
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تحفیز أعوان الجبایة من خالل تطویر وسائل التصرف في الموارد البشریة واعتماد  -

مع إعداد وثیقة المنصب  Plan de carrière" المنهج اإلداري"منظومة التصرف حسب 
"Fiche de Poste " حتى تكون هناك شفافیة ووضوح على مستوى األعمال المناطة بالعهدة

ات والدورات التكوینیة الواجب متابعتها للحصول على هذه وكذلك على مستوى اآلفاق والتربص
 الخطة؛

تفعیل نشاط الوحدة المكلفة بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات ذات الطابع الجبائي  -
 لمقاومة ظاهرة التهرب الجبائي؛

تفعیل نشاط الوحدة المكلفة باألبحاث الجبائیة وتكوین النواة األولى لهذه الوحدة في إطار  -
 تحت إشراف البنك اإلفریقي للتنمیة" MENA"امج التعاون الممول من قبل صندوق برن
 السعي للتقلیص في آجال الرّد على عرائض المطالبین باألداء؛ -
تحیین أّدلة إجراءات المراقبة الجبائیة والنزاع الجبائي المتعلق بأساس األداء والنزاع  -

 الجبائي الجزائي؛
 
بوحدة المراقبة الوطنیة واألبحاث الجبائیة وبإدارة المؤسسات  "أخذ القرار"تركیز منظومة  -

الكبرى وتمكین هاتین المصلحتین من استغالل المعطیات المتوّفرة بهذه المنظومة كّل فیما یخّصه 
 على أن یتّم في مرحلة ثانیة تعمیمها على أهّم المراكز الجهویة؛

ادرة عن البلدان التي أبرمت معها إعداد تطبیقة إعالمیة للتصّرف ومتابعة المطالب الص -
 تونس معاهدة لتبادل المعلومات؛

 
تنمیة قدرات األعوان والرفع من أدائهم وتمكینهم من مواكبة مختلف اإلصالحات  -

 والتنقیحات المضّمنة بقوانین المالّیة واإللمام بمختلف التشاریع الجبائیة الجاري بها العمل؛
 
الخارجي وذلك باالستعانة بعدد من الخبراء والمختّصین تدعیم تفّتح اإلدارة على محیطها  -

في عّدة میادین ذات عالقة بالجبایة لتنشیط العدید من المحاور في المیدان المحاسبي والقطاع 
 .طاع المحروقات والقانون التجاريالمالي وق
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ӀӀӀ- 2014لسنة  نتائج القدرة على األداء وتنفیذ میزانیة البرنامج : 

  
  :لتنفیذ میزانیة البرنامجتقدیم  - 3-1

 89113987د مقابل .أ 107732619 الجبایةبلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها لبرنامج 
  .%120.9د كإعتمادات مرصودة للبرنامج وبالتالي بلغت نسبة اإلنجاز .أ

  

 :على مستوى نفقات التأجیر العمومي ·
من جملة نفقات التصرف حیث بلغت جملة اإلعتمادات التي تم  % 94.83مثلت نفقات التأجیر 

د مقابل جملة اإلعتمادات المرصودة المقدرة .أ 100909857صرفها بعنوان التأجیر العمومي 
  .%125.9د أي بنسبة إنجاز بلغت .أ 80168987ب 

  

 :على مستوى وسائل المصالح ·
د .أ 5493879 2014خالل سنة  بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها لبرنامج الجبایة

د من جملة اإلعتمادات المرصودة وبالتالي لم تتجاوز نسبة اإلنجاز .أ 6697000مقابل 
82.1%.  

  

 :على مستوى اإلستثمارات المباشرة ·
د كإعتمادات مرصودة .أ2251000د مقابل .أ 1328888بلغت جملة اإلعتمادات المنجزة 

  %59ز قدرت بـبالنسبة لنفقات التنمیة أي بنسبة إنجا
  
  



 

  التوزیع حسب طبیعة النفقة :مقارنة بالتقدیرات

  ألف دینار: الوحدة                                                                                                 

 اإلنجازات مقارنة بالّتقدیرات
  المبلغ

)2 (- )1( 
 % نسبة اإلنجاز

)2/( )1( 
 19.540.744 122,5 
 20.740.870 125,9 

-1.200.121 82,1 
-  
-922.112 59,0 
-922.112 59,0 
-922.112 59,0 

-  

-  

-  

-  

-  
 18.618.632 120,9 

  2014مقارنة بین تقدیرات وانجازات میزانیة برنامج الجبایة لسنة 
  )إع الدفع(التوزیع حسب طبیعة النفقة 

 
نفقات تنمیة

تقدیرات

إنجازات
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  : 3جدول عدد
مقارنة بالتقدیرات 2014تنفیذ میزانیة البرنامج لسنة 

  )إع الدفع(
                                                                                                 

 بیــــــــــــان النفقات
  تقدیرات
2014 

 )1(  

  إنجازات
2014  

)2( 
 106.403.731 86.862.987 نفقات تصرف

 100.909.857 80.168.987تأجیر عمومي 
 5.493.879 6.694.000 وسائل مصالح
 - - تدخل عمومي

 1.328.888 2.251.000 نفقات تنمیة
 1.328.888 2.251.000 إستثمارات مباشرة

 1.328.888 2.251.000 على المیزانیة

 - - على القروض الخارجیة

 - - تمویل عمومي

 - - على المیزانیة

 - - على القروض الخارجیة

 - - صنادیق خزینة

 107.732.619 89.113.987 :المجموع العام
 .للمؤسسات دون إعتبار الموارد الّذاتیة

مقارنة بین تقدیرات وانجازات میزانیة برنامج الجبایة لسنة 
التوزیع حسب طبیعة النفقة 
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  :وتحلیلها تقدیم لنتائج القدرة على األداء  3-2
 إسداء الخدمات مستوى جودة تحسین: 1.1الهدف

   :تقدیم الهدف -

  : یمّكن الهدف من الوقوف على جودة الخدمات المسداة من قبل مصالح الجبایة فیما یتعلق بـ
اإلرشاد  جودة األجوبة على االستفسارات الهاتفیة للمطالبین باألداء من قبل مصالح مركز -

خالل  الجبائي عن بعد وخاصة منها تلك المتعلقة بتیسیر عملیة القیام بالواجبات الجبائیة من
 تطویر الخدمات الجبائیة الموضوعة على الخط؛

تیسیر النفاذ والحصول على المعلومة الجبائیة من خالل اإلسراع في البت على  -
  .العامة للدراسات والتشریع الجبائي استفسارات المطالبین باألداء من قبل مصالح اإلدارة

 .داء على القیمة المضافةبالبت في مطالب استرجاع فائض األ اإلسراع -
    

  إسداء الخدمات مستوى جودة تحسین: دد 4جدول عد

ف 
الھد

1.1
 

تحسین
 

مستوى
 

جودة
 

 
إسداء

 
الخدمات

  

  مؤشرات قیس األداء
  وحدة         

  المؤشر         

  تقدیرات         

2013  

  إنجازات

2013  

  نسبة

 اإلنجازات     
مقارنة 
  بالتقدیرات

2013  

  تقدیرات

      2014  

    )1(  

  إنجازات

     2014  

   )2(  

  نسبة

  اإلنجازات      

مقارنة  
  بالتقدیرات

%  

    )2) /(1(  

  نسبة األجوبة المؤجلة من قبل     
  مركز اإلرشاد

الجبائي عن بعد على مطالب      
 .المواطنینإرشادات 

    % -       2,75 -        2.5      1.3 -148%  

  على الرد آجال معدل
  .باألداء المطالبین عرائض

  %66       20     15        - 17        - یوم    

  إرجاع مطالب الرد على نسبة    
 القیمة على األداء فائض    

  المضافة 
 .آلجالا في

 

    % -       61 -        65    68     68%  

  



 

  مقارنة بین تقدیرات وإنجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة 

   2014 لسنة الخدمات

  

 :2014تحلیل وتفسیر الّنتائج اّلتي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

االجبائي عن بعد  نسبة األجوبة المؤجلة من قبل مركز اإلرشاد

حیث تمت اإلجابة على  2014بالنسبة لسنة 
جل المكالمات الهاتفیة حینیا وذلك نظرا إلثراء القاعدة الوثائقیة وللمجهودات المبذولة لتكوین 

كما أن مصالح اإلدارة العامة لالداءات تسعى من ناحیة أخرى إلى التعمیم التدریجي 
 2015لتركیز نظام الجودة بمختلف مكاتب مراقبة األداءات حیث تم خالل الثالثیة األولى لسنة 

مكاتب  10بالنسبة لـ  ISO 9001الحصول مبدئیا على شهادة المطابقة للمواصفات العالیمة 
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مقارنة بین تقدیرات وإنجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة 

الخدمات إسداء جودة مستوى تحسین 1.1 بالھدف
  

  

تحلیل وتفسیر الّنتائج اّلتي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

نسبة األجوبة المؤجلة من قبل مركز اإلرشاد:  1.1.المؤشر -
 .على مطالب إرشادات المواطنین

بالنسبة لسنة  % 148تم تسجیل نسبة انجاز تقدر بـ 
جل المكالمات الهاتفیة حینیا وذلك نظرا إلثراء القاعدة الوثائقیة وللمجهودات المبذولة لتكوین 

 .األعوان المكلفون بالرد على المكالمات الهاتفیة
كما أن مصالح اإلدارة العامة لالداءات تسعى من ناحیة أخرى إلى التعمیم التدریجي 

لتركیز نظام الجودة بمختلف مكاتب مراقبة األداءات حیث تم خالل الثالثیة األولى لسنة 
الحصول مبدئیا على شهادة المطابقة للمواصفات العالیمة 

 .ت

معدل اجال الرد على 
عرائض المطالبین باألداء

نسبة الرد على مطالب 
إرجاع فائض األداء على 
القیمة المضافة في االجال

2014

2014

  

  

تحلیل وتفسیر الّنتائج اّلتي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

-
على مطالب إرشادات المواطنین

تم تسجیل نسبة انجاز تقدر بـ  -
جل المكالمات الهاتفیة حینیا وذلك نظرا إلثراء القاعدة الوثائقیة وللمجهودات المبذولة لتكوین 

األعوان المكلفون بالرد على المكالمات الهاتفیة
كما أن مصالح اإلدارة العامة لالداءات تسعى من ناحیة أخرى إلى التعمیم التدریجي  -

لتركیز نظام الجودة بمختلف مكاتب مراقبة األداءات حیث تم خالل الثالثیة األولى لسنة 
الحصول مبدئیا على شهادة المطابقة للمواصفات العالیمة 

تمراقبة أداءا

  

 

2014تقدیرات 

2014إنجازات 
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 .معدل آجال الرد على عرائض المطالبین باألداء. : .1.2المؤشر  -

حیث كان معدل آجال الرد على عرائض المطالبین % 66تم تسجیل نسبة انجاز تقدر بـ  -
  .یوما 15یوما في حین كان من المؤمل حصر هذا األجل في  20باألداء في حدود 

  :ویعود هذا الفارق إلى العناصر التالیة
ü  اإلطارات،عدد  
ü ،عدد المراسالت  
ü  ،نوعیة المراسالت  
ü  غیر الدوریة" (اإلستثنائیة "األنشطة اإلداریة.(  

شهدت الموارد البشریة لإلدارة العامة للدراسات والتشریع الجبائي نقصا  2014فخالل سنة 
  بإعتبار إنتقال عدد من إطارتها للعمل خارجها،

وهو ما   2014مراسلة لسنة  1161كما أن عدد المراسالت شهد إرتفاعا حیث أنه وقع إحتساب 
 1001(  2013مقارنة بعدد المراسالت التي أحتسبت سنة  % 16یمثل إرتفاع بنسبة حوالي 

    .)مراسلة
حیث أنه خالل سنة " اإلستثنائیة "من العوامل األخرى المؤثرة في هذا األجل هي األنشطة 

كان لبرنامج اإلصالح الجبائي وللمجلة الموحدة لألداءات حیزا هاما من نشاط اإلدارة كما  2014
  .أنه تم إنجاز قانوني مالیة خالل هاته السنة

إضافة لذلك فقد تأثر النشاط اإلداري نسبیا بفترة اإلضرابات والمطالب اإلجتماعیة والتي إستمرت 
  .لحوالي شهر ونصف

نسبة الرد على مطالب إرجاع فائض األداء على القیمة . : .1.3المؤشر  -
 .المضافة في اآلجال

مطلبا  111حیث تم البت في اآلجال القانونیة في  % 68تم تسجیل نسبة انجاز تقدر بـ  -
مطلبا تم  163السترجاع فائض األداء على القیمة المضافة المتأتي من االستغالل من جملة 

 :ویعود ذلك إلى جملة من األسباب من أهمها.  2014البت فیها خالل كامل سنة 
ü عدم تقدیم المطالب باألداء لكافة الوثائق المكونة للملف في اآلجال المطلوبة 
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ü عدم إیداع التصاریح التصحیحیة أو التأخیر في إیداعها 
ü  عزوف بعض المحققین بخلیة المراجعة المعمقة عن مراجعة ملفات مطالبین

مطالب استرجاع فائض أداء على القیمة المضافة باعتبار تأثیر باألداء تبعا إلیداعهم 
 .هذه الملفات سلبا على مردودیتهم مثل

  

 .الحد  من ظاهرة التهرب الجبائي : 2.1الهدف

 :تقدیم الهدف  -

یمكن هذا الهدف من التعّرف على نجاعة السیاسة المتوخاة للحد من ظاهرة التهّرب الجبائي 
 .المطالبین باألداء إلحترام واجباتهم الجبائیةوآثارها في دفع 

  

 .الحد  من ظاهرة التهرب الجبائي:  5جدول عدد 

ف
الھد

2.
1 :

 
الحد

  
من ظاھرة التھرب الجبائي

وحدة        مؤشرات قیس األداء            .
  المؤشر

  تقدیرات   

    2013  

  إنجازات    

   2013  

       

نسبة      
اإلنجازات 
مقارنة 
  بالتقدیرات

2013  

  تقدیرات    

   2014  

)1(  

  إنجازات   

   2014  

)2(  

نسبة   
اإلنجازات 
مقارنة 
  بالتقدیرات

%  

)2) /(1(  

        

دد نقاط تراجع نسب ع       
اإلغفاالت بعد  تدخل 

 .مصالح الجبایة

    % -     10,6 -      11,0     15,7       143  

مخالفات العدد معاینات 
 .جزائیة ال الجبائیة

 

  132     32.974     25.000      90,3     22.574    25.000     عدد    

  الجبائیة المراجعة عملیات 
 95,5     13.376     14.000      - 12.390 - عدد    .

  



 

  مقارنة بین تقدیرات وإنجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة 

   2014 لسنة من ظاھرة التھرب الجبائي

  

 :2014تحلیل وتفسیر الّنتائج اّلتي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

 :عدد نقاط تراجع نسب اإلغفاالت بعد  تدخل مصالح الجبائیة
مقابل  %15,7حیث بلغت نسبة التدارك المسجلة 

ویعود تطور قدرة أداء مصالح المراقبة إلى الرجوع تدریجیا إلى النسق العادي لسیر العمل 
من ناحیة وٕالى اإلجراءات التي تم سنها بمقتضى قانون المالیة وقانون المالیة التكمیلي لسنة 

األداء على تسویة والمتضمنة للعدید من اإلجراءات التي ساهمت في حث المطالبین ب

كما أن المذكرة اإلداریة الصادرة عن اإلدارة العامة لألداءات التي تم بمقتضاها تمكین هیاكل 
 الواجب دفعها لتسویة الوضعیة 
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مقارنة بین تقدیرات وإنجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة 

من ظاھرة التھرب الجبائي  الحد:  2.1 بالھدف

تحلیل وتفسیر الّنتائج اّلتي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

عدد نقاط تراجع نسب اإلغفاالت بعد  تدخل مصالح الجبائیة: 2.1المؤشر  -
حیث بلغت نسبة التدارك المسجلة  % 143تم تسجیل نسبة انجاز تقدر بـ 

 .2014كهدف بعنوان سنة 
ویعود تطور قدرة أداء مصالح المراقبة إلى الرجوع تدریجیا إلى النسق العادي لسیر العمل 
من ناحیة وٕالى اإلجراءات التي تم سنها بمقتضى قانون المالیة وقانون المالیة التكمیلي لسنة 

والمتضمنة للعدید من اإلجراءات التي ساهمت في حث المطالبین ب
 .وضعیتهم الجبائیة

كما أن المذكرة اإلداریة الصادرة عن اإلدارة العامة لألداءات التي تم بمقتضاها تمكین هیاكل 
الواجب دفعها لتسویة الوضعیة ) %25و  10بین (المراقبة من حریة تحدید نسبة التسبقة 

عدد معاینات المخالفات 
الجبائیة الجزائیة 

عدد عملیات المراجعة 
الجبائیة 

2014تقدیرات 

2014إنجازات 

  

تحلیل وتفسیر الّنتائج اّلتي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

-
تم تسجیل نسبة انجاز تقدر بـ  -

كهدف بعنوان سنة  11%
ویعود تطور قدرة أداء مصالح المراقبة إلى الرجوع تدریجیا إلى النسق العادي لسیر العمل  -

من ناحیة وٕالى اإلجراءات التي تم سنها بمقتضى قانون المالیة وقانون المالیة التكمیلي لسنة 
والمتضمنة للعدید من اإلجراءات التي ساهمت في حث المطالبین ب 2014

وضعیتهم الجبائیة
كما أن المذكرة اإلداریة الصادرة عن اإلدارة العامة لألداءات التي تم بمقتضاها تمكین هیاكل  -

المراقبة من حریة تحدید نسبة التسبقة 

 

تقدیرات 

إنجازات 
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المبالغ المستوجبة بدفاتر قباض المالیة الجبائیة اعتمادا على اكتتاب اعترافات بدین وتثقیل  -
  .ساهمت في تیسیر عملیات التسویة خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تعرف صعوبات مالیة

 :عدد معاینات المخالفات الجبائیة الجزائیة: 2.2المؤشر  -

مخالفة خالل  33.000حیث تمت معاینة حوالي  % 132تم تسجیل نسبة انجاز تقدر بـ  -
ویعود هذا الفارق .  2014مخالفة مؤمل تحقیقها بعنوان سنة  25.000مقابل  2014سنة 

خاصة إلى الحرص على مكافحة عملیات التهرب الجبائي من خالل القیام بعملیات مراقبة 
اریحهم الجبائیة والتي مكنت بالطریق العام والتدخل في اإلبان لتسویة المتخلفین عن إیداع تص

  .%15,7من تحقیق نسبة تدارك على مستوى اإلغفاالت في حدود 
 :عدد عملیات المراجعة الجبائیة: 2.3المؤشر  -

إعالم بنتائج مراجعة من  13.376حیث تم إصدار  % 95,5تم تسجیل نسبة إنجاز تقدر بـ  -
  .المرسومة كهدف 14.000جملة 

ویمكن اعتبار هذه النتائج كإیجابیة إذا ما أخذنا بعین االعتبار اإلجراءات التي تم اتخاذها على 
الذي أثر على التاریخ الفعلي النطالق عملیات  2014مستوى قانون المالیة التكمیلي لسنة 

ن یقومون حیث تم تمكین المطالبین باألداء الذی. المراجعة الجبائیة سواء منها األولیة أو المعمقة
بإیداع تصاریح تصحیحیة في شأن تصاریحهم الجبائیة التي  2014دیسمبر  31في أجل أقصاه 

باإلعفاء من خطایا التأخیر المستوجبة على التصاریح  2014جوان  30حل أجل إیداعها قبل 
من مجلة الحقوق واإلجراءات  38و 37التصحیحیة المذكورة وبعدم تطبیق أحكام الفصلین 

أي عدم القیام بمراجعة معمقة أو أولیة لوضعیتهم الجبائیة بعنوان السنواتالتي تم إیداع  الجبائیة
  . تصاریح جبائیة تصحیحیة في شأنها

هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه رغم عدم تحقیق الهدف المتعلق بعدد المراجعات الجبائیة الواجب 
  .رقمینسبة عملیات سجل تطّورا ملحوظا بنإنجازها إال أن مردود هذه ال
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 والرفع من مرد ودیتها  ترشید تدخالت مصالح المراقبة  1.3.الهدف

   :تقدیم الهدف  -

یمكن هذا الهدف من الوقوف على مدى نجاعة السیاسة المتوخاة في توجیه تدخالت مصالح 
الجبائّیة المراقبة الجبائّیة نحوى القطاعات واألنشطة والمطالبین باألداء الذین لم تبلغ مساهمتهم 

  .المستوى المطلوب بالمقارنة مع أهمّیة وحجم نشاطهم

  

 والرفع من مرد ودیتها  ترشید تدخالت مصالح المراقبة: 6جدول عدد 

       
ف

الھد
.1.3

  
صالح المراقبة

ترشید تدخالت م
  

والرفع من مرد ودیتھا
  

  

  مؤشرات قیس األداء

  

  

  

وحدة       

  المؤشر

  تقدیرات

2013  

  إنجازات      

2013  

نسبة      

اإلنجازات 

مقارنة 

  بالتقدیرات

2013  

  تقدیرات

2014  

)1(  

        

  إنجازات

       2014  

)2(  

نسبة اإلنجازات     

  %بالتقدیرات مقارنة

)2) /(1(  

 دینار ملیون       .الجبائیة المراقبة مردود        
  

850 

  

          1.229 

  

       144,6  

  

    1.300 

  

 1.380ة     

  

106,2  

    من رضابالح فعالد نسبة       

 .الصلح مردود
    %    45,0      46,5      103       47.0       50,6     107,7 

المصادقة على   نسبة      

 االبتدائیة مستوى المحاكم

 المضمنةعلى المبالغ 

 قرارات التوظیف اإلجباريب

   %    50,0      84,5      169       55.0       72,3      131,5 

  

  

  



 

ترشید : 1.3لھدفمقارنة بین تقدیرات وإنجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة با
 والرفع من مرد ودیتھا

 

 :2014تحلیل وتفسیر الّنتائج اّلتي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

ملیون دینار  1.380حیث بلغ مردود المراقبة 
وقد مكنت اإلجراءات التي  2013مقارنة بالمردود المسجل خالل سنة 

برنامج المراجعة تم إتخاذها لترشید تدخالت مصالح المراقبة وكذلك عملیات المساندة عند إعداد 
هذا، وتنكب مصالح اإلدارة العامة لالداءات 

وقد تم . على مزید ترشید هذه التدخالت من خالل اعتماد منظومة التصرف حسب المخاطر
خطة إلعداد  USAIDالتنسیق مع خبراء الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة 

عامل في هذا المجال لتركیز هیكل یعنى بالتصرف حسب المخاطر وٕاعداد خطة استراتیجیة 

 :مردود الصلح
حیث بلغت نسبة المبالغ المستخلصة 
من جملة المبالغ التي تمت المطالبة بها من قبل مصالح المراقبة الجبائیة 
والتي تم إبرام صلح في شأنها  ویعود ذلك خاصة إلى تفادي الشطط في أسس التوظیف وتیسیر 

0
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مقارنة بین تقدیرات وإنجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة با
والرفع من مرد ودیتھا  تدخالت مصالح المراقبة

تحلیل وتفسیر الّنتائج اّلتي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

 :مردود المراقبة الجبائیة:  3.1المؤشر  -
حیث بلغ مردود المراقبة  % 106,2تم تسجیل نسبة انجاز تقدر بـ 

مقارنة بالمردود المسجل خالل سنة  %12,3مسجال تطورا بـ 
تم إتخاذها لترشید تدخالت مصالح المراقبة وكذلك عملیات المساندة عند إعداد 

هذا، وتنكب مصالح اإلدارة العامة لالداءات . من حسن اختیار الملفات ذات المردودیة الهامة
على مزید ترشید هذه التدخالت من خالل اعتماد منظومة التصرف حسب المخاطر

التنسیق مع خبراء الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة  2014
عامل في هذا المجال لتركیز هیكل یعنى بالتصرف حسب المخاطر وٕاعداد خطة استراتیجیة 

 .Stratégie de Conformitéلإلمتثال الجبائي 

مردود الصلح نسبة  الدفع بالحاضر من: 3.2المؤشر  -
حیث بلغت نسبة المبالغ المستخلصة  % 107,7تم تسجیل نسبة انجاز تقدر بـ 

من جملة المبالغ التي تمت المطالبة بها من قبل مصالح المراقبة الجبائیة  50,6%
والتي تم إبرام صلح في شأنها  ویعود ذلك خاصة إلى تفادي الشطط في أسس التوظیف وتیسیر 

نسبة الدفع بالحاضر من 
مردود الصلح

نسبة المصادقة على 
مستوى المحاكم اإلبتدائیة 

على المبالغ المضمنة 
بقرارات التوظیف 

اإلجباري

2014تقدیرات 

2014إنجازات 

مقارنة بین تقدیرات وإنجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة با

تحلیل وتفسیر الّنتائج اّلتي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

-
تم تسجیل نسبة انجاز تقدر بـ  -

مسجال تطورا بـ 
تم إتخاذها لترشید تدخالت مصالح المراقبة وكذلك عملیات المساندة عند إعداد 

من حسن اختیار الملفات ذات المردودیة الهامة
على مزید ترشید هذه التدخالت من خالل اعتماد منظومة التصرف حسب المخاطر

2014خالل سنة 
عامل في هذا المجال لتركیز هیكل یعنى بالتصرف حسب المخاطر وٕاعداد خطة استراتیجیة 

لإلمتثال الجبائي 
  

-
تم تسجیل نسبة انجاز تقدر بـ  -

50,6بالحاضر 
والتي تم إبرام صلح في شأنها  ویعود ذلك خاصة إلى تفادي الشطط في أسس التوظیف وتیسیر 

تقدیرات 

إنجازات 
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عملیات تسویة اإلغفاالت من خالل الحط في نسبة التسبقة الواجب دفعها بالحاضر قبل إبرام 
باعتبار المبالغ المستوجبة بعنوان الخصم  %25المبالغ المستوجبة إلى روزنامة خالص في بقیة 

من المورد التي كانت سابقا مستوجبة كلها بالحاضر مما مكن من توفیر مناخ أفضل للمصالحة 
 .مع المطالب باألداء خاصة وأن جل المطالبین باألداء یمرون بصعوبات مالیة هامة

 
مستوى المحاكم االبتدائیة على المبالغ  نسبة  المصادقة على: 3.3المؤشر  -

 :المضمنة بقرارات التوظیف اإلجباري
حیث بلغت نسبة المصادقة على مستوى  %  131,5تم تسجیل نسبة انجاز تقدر بـ  -

 %55مقابل  %72,3المحاكم االبتدائیة على المبالغ المضمنة بقرارات التوظیف اإلجباري 
 .2014كهدف مرسوم لسنة 

  :هامة من المبالغ الموظفة التي تم إقرارها أساسا إلىوترجع نسبة 
تساوي  2013بمبالغ تم إقرارها في سنة (وحدة المراقبة الوطنیة  واألبحاث الجبائیة  .1

من مجموع . د.م62تساوي  2014، وبمبالغ تم إقرارها في سنة .د.م53من مجموع . د.م44
 ؛.)د.م74
تساوي  2013بمبالغ تم إقرارها في سنة ( 3والمركز الجهوي لمراقبة األداءات بتونس  .2

من مجموع . د.م5تساوي  2014، وبمبالغ تم إقرارها في سنة .د.م98من مجموع . د.م97
 ؛.)د.م6
. د.م 4تساوي  2013بمبالغ تم إقرارها في سنة (والمركز الجهوي لمراقبة األداءات منوبة  .3

  ؛ .)د.م5من مجموع 
. د.م1,3تساوي  2013بمبالغ تم إقرارها في سنة ( والمركز الجهوي لمراقبة األداءات نابل .4

  .).د.م1,4من مجموع 
  .وتتعلق جل تلك الملفات بأشخاص تمت مصادرة أمالكهم وحقوقهم العقاریة والمنقولة
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VӀ- الّتوّجهات المستقبلیة لتحسین األداء: 

  :توجهات لتحسین القدرة على األداء ·

  القدرة على األداءاألنشطة اإلصالحیة لتحسین   الموضوع

مزید التحكم في معدل آجال الرد     
  على عرائض المطالبین باألداء

ü تحسین ظروف العمل  
ü  رفیق"توفیر التجھیزات اإلعالمیة المرتبطة بمنظومتي "

  "صادق"و
ü  تركیز منظومة تراسل داخلیة بمصالح اإلدارة العامة للدراسات

 لإلمتیازات الجبائیة والمالیةوالتشریع الجبائي وباإلدارة العامة 
ü  من خالل إدراج الفقھ ) البیانات(إثراء قاعدة المعلومات

 اإلداري بعد تبویبھ حسب المحاور
ü  مواصلة عملیة تبسیط اإلجراءات التي شملت إلى موفى سنة

إجراء جبائي أي  105إجراء من جملة  86تبسیط  2014
إجراء  11إجراءات من  6وإلغاء  %82بنسبة إنجاز في حدود 

 . %55مقترح إلغاؤھا أي بنسبة إنجاز في حدود 
ü مواصلة مشروع إصالح المنظومة الجبائیة  

      

العمل على الرد على مطالب        
استرجاع فائض األداء على القیمة 

  المضافة في اآلجال

ü من خالل إعداد  تكوین ورسكلة األعوان في میدان المراجعة
دورة تكوینیة لینتفع بھا حوالي  200برنامج سنوي یضم معدل 

 .عونا 3000
ü اعتماد المراجعة الھادفة 
ü  متابعة مدى قیام أعوان إدارة المؤسسات الكبرى بمراجعة

الملفات التي قام أصحابھا بإیداع مطالب استرجاع فائض األداء 
المظمنة بمنظومة على القیمة المضافة من خالل جداول القیادة 

 "صادق"
ü ةتدعیم مصالح الجبایة باألعوان والتجھیزات الالزم. 
  

 :توجهات مستقبلیة لدعم والمحافظة على القدرة على األداء ·
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  الموضوع

  

  التوجھات المستقبلیة لدعم والمحافظة على القدرة على األداء

  

  

نسبة األجوبة المؤجلة من قبل مركز      
 بعدئي عن بااإلرشاد الج

  

ü  مكاتب  10مواصلة تركیز نظام الجودة بمصالح المراقبة بـ
 2016مكاتب أخرى خالل سنة  10و بـ  2015خالل سنة 

مع الحرص على تعمیم ھذه التجربة على بقیة المكاتب كلما 
  توفرت الشروط الالزمة لذلك

ü دعم سیاسة التواصل مع المطالب باألداء 
ü ءات الجبائیة حتى مواصلة عملیة تبسیط المنظومة واإلجرا

) إجراء 11(یتم إلغاء اإلجراءات التي تم اإلتفاق علیھا كلیا 
 .إجراء كلیا 105وتبسیط الـ 

ü  تیسیر عملیة االمتثال للواجب الجبائي 
ü  الثالثیة  قبل موفىاإلسراع في تركیز اإلضبارة الجبائیة

  2016األولى من سنة 
ü إیداع ( تدعیم الخدمات الموضوعة على الخط وتطویرھا

تصریح المؤجر عن بعد والوثائق الواجب إرفاقھا 
بالتصاریح الشھریة والسنویة عن بعد، متابعة مآل المطالب 

 ) وذلك ضمن الحساب الجبائي... والعرائض المودعة
ü  إثراء القاعدة الوثائقیة الموضوعة على ذمة االعوان بالفقھ

 .وثیقة 1500حوالي  2015الجبائي حتى تضم بموفى سنة 
ü  توسعة طاقة تقبل المكالمات الھاتفیة بمركز اإلرشاد الجبائي

 .خطوط ھاتفیة 9إلى  6عن بعد من 
 
ü  لواقط الصوت (التدعیم بالموارد البشریة وخاصة بالمعدات

  )والحواسیب
            

  تدارك اإلغفاالت                  

ü  بالمناطق تدعیم المكاتب بالموارد البشریة التي سیتم تكلیفھا
 الجغرافیة

ü  تطویر نظام المعلومات واعتماد منظومة التصرف حسب
 المخاطر

ü  مواصلة تطھیر السجل الجبائي من األشخاص المتوقفین
 نھائیا عن النشاط

ü  تحسین ظروف العمل بالمكاتب وتوفیر لوازم المكاتب حیث
م د  8,4و 2016م د بالنسبة لسنة  7,4تم رصد تعھدات بـ 

 .2018م د بالنسبة لسنة  8,9و 2017بالنسبة لسنة 
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عدد معاینات المخالفات الجبائیة  
  الجزائیة

ü  التدعیم بالموارد البشریة 
ü الحدیثة خالل عملیات المراقبة تاستعمال التكنولوجیا 
ü  حمایة األعوان وتحسیس أعوان األمن بضرورة القیام

بدوریات مشتركة لمعاینة المخالفات الجبائیة الجزائیة حیث 
تمت مراسلة السید وزیر الداخلیة ودعوتھ إلى تكلیف رؤساء 
األقالیم و المناطق والمراكز إلى التنسیق مع المصالح 
الجھویة لمراقبة األداءات إلعداد برنامج مشترك لعملیات 
المراقبة بالطریق العام ولمساندة أعوان الجبایة خالل القیام 

 .بمھامھم عند االقتضاء
ü بوسائل النقل اإلداریة حیث تم  دعم مصالح المراقبة

 2015ألف دینار بالنسبة لسنة  400تخصیص اعتمادات بـ 
 2016ألف دینار  بالنسبة لسنة  560و بـ 

  

       

  عدد عملیات المراجعة          

ü  األعوان في میدان المراقبة والبرمجة  ورسكلةتكوین
استرجاع األداء، أسعار التحویل، قراءة وتحلیل القوائم (

المالیة، إجراءات التبلیغ، مراقبة معالیم التسجیل، البرمجة 
 .....)الھادفة، مراقبة الفواتیر بالطریق العام 

ü  تطویر نظام المعلومات واعتماد منظومة التصرف حسب
 المخاطر

ü  المراجعة الھادفةاعتماد 
ü الدعم بالموارد البشریة 

  

  

  الرفع من مردود المراقبة الجبائیة

ü  تدعیم الموارد البشریة وتكوین األعوان في میدان المراجعة
 )إجراءات وتقنیات( 
ü  تحفیز االعوانمزید 
ü  تطویر نظام المعلومات ومساندة مصالح المراقبة عبر إعداد

منظومة التصرف حسب برنامج المراجعة من خالل اعتماد 
 المخاطر

ü  إثراء قاعدة المعلومات بالمعلومات الجبائیة وتوفیر
االستقصاءات من خالل إبرام اتفاقیات مع بعض المؤسسات 
والمنشآت العمومیة في اتجاه مزید التحكم في قاعدة االداء 

 لبعض أصناف المطالبین باألداء
ü تدعیم المصالح بالتجھیزات والمعدات اإلعالمیة 
ü  تفعیل نشاط خلیة األبحاث الجبائیة ونشاط الخلیة المكلفة

 بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات ذات الصبغة الجبائیة
ü  ترشید تدخالت مصالح المراقبة لتسویة وضعیة الملفات ذات

المردودیة الھامة التي تتم برمجتھا اعتمادا على منظومة 
 .التصرف حسب المخاطر
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نسبة الدفع بالحاضر من تحسین      
  مردود الصلح

ü  توفیر مناخ أفضل للمصالحة 
ü اعتماد المراجعة الھادفة 
ü إعداد إستراتیجیة لالمتثال للواجب الجبائي 
ü  مزید التنسیق مع مصالح االستخالص من خالل توفیر

المعلومات الالزمة لقباض المالیة التي من شأنھا أن تعینھم 
تعمیر بطاقة اإلرشادات (في استخالص المبالغ المستوجبة 

التي تتضمن مكاسب المكالبین باالداء، تفعیل دور اللجان 
 ...)الجھویة لالستخالص 

  

نسبة المصادقة على المبالغ      
المضمنة بقرارات التوظیف اإلجباري 

  من قبل المحاكم اإلبتدائیة

ü  في أساس التوظیف لتفادي الشططمزید تكوین المحققین 
ü  األعوان خالل سیر عملیات المراجعة الجبائیةمزید تأطیر 
ü وضع على ذمة االعوان أدلة اإلجراءات 
ü إثراء قاعدة المعلومات 
ü  التنسیق مع مصالح وزارة العدل للقیام بدورات تكوینیة

 .للقضاة في المادة الجبائیة
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):المسؤول عن البرنامج(تقدیم رئیس البرنامج   

تم تعیین السید عبد اللطیف الدشراوي المدیر العام لإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة 
  .واإلستخالص رئیسا لبرنامج المحاسبة العمومیة

  
Ӏ .التقدیم العام للبرنامج :  

  :تعریف البرنامج. 1.1
یرمي برنامج المحاسبة العمومیة، إلى تطویر طرق التصّرف وٕارساء اآللّیات واإلجراءات الكفیلة 
بتحسین مهام استخالص الموارد وترشید مسالك تأدیة ودفع النفقات العمومّیة ومسك وتقدیم 

  . الحسابات العمومّیة  وفق معاییر الشفافّیة والدّقة والمصداقّیة
ى مستوى اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص في هذا ویندرج برنامج األداء عل

  :اإلطار العام ویرتكز تطبیقه على ثالث مجموعات من اإلجراءات الجوهریة تتمثل في
ى تحقیقها باالستناد إلى متابعة األداء وذلك بتحدید  أهداف قابلة للقیس ومتابعة مد  -

  ،مؤشرات
والبرامج بین المسؤول عن البرنامج والمتدخلین من تطویر منهجیة عقود األهداف   -

  .المستوى الوسیط ثم بین المشرفین من المستوى الوسیط والمتدخلین من المستوى العملي
والمؤشرات التابعة لها والتي   تفعیل حوار التصرف قصد حصر األهداف بصفة تشاركّیة  -

  .تمكن من تحدید المستوى المنشود وقیس مدى تحقیقه
  :ى المسؤول عن برنامج المحاسبة العمومیةویتول

  قیادة وتنسیق أعمال المتدخلین في تنفیذ البرنامج،  -
 ،ع اإلستراتیجیة القطاعیة للحكومةمالئمة إستراتیجیة البرنامج م  -
توجیه الخیارات بعنوان المیزانیة وفق األنشطة قصد تحقیق متابعة تنفیذ میزانیة البرنامج و   -

 النتائج المرجوة،
یام بعملیات تنشیط مختلف مراحل إعداد وتنفیذ المیزانیة بمعّیة مسؤولي األنشطة الق -

لبرنامج  على المستویین األفقي األساسّیة، وتفعیل حوار التصرف مع مختلف المتدخلین في ا
 .العموديو 
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v االستخالصدارة العامة للمحاسبة العمومیة و المصالح المركزیة لإل  
  خارطة البرنامج  
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  1جدول عـــدد 

 

:األولویات الخاصة ببرنامج المحاسبة العمومیة. 2.1  

بهدف مواكبة اإلدارة  العمومیة الحدیثة والعصریة، وبحثا عن مزید من النجاعة والشفافیة، 
السبل الكفیلة لترشید تواصل  اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص البحث عن 

كما تسعى  . مهمة تأمین استخالص الدیون الجبائّیة والموارد األخرى لفائدة میزانیة الدولة
بالتعاون والتنسیق مع اإلدارة العاّمة لألداءات إلى وضع كل اآللّیات التي من شأنها أن 

 .الدفع عن بعدتبّسط القیام التلقائي بالواجب الجبائي على غرار تعزیز آلیة التصریح و 
كما تقوم اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص بإعادة النظر في دور المحاسب 
العمومي في تأدیة نفقات المیزانیة وفق المنظور البرامجي، وذلك بمراجعة طرق المراقبة 
والوثائق المؤیدة للنفقات، وكذلك بالمساهمة في إعداد تبویب جدید یستجیب لمتطلبات 

  .تصرف حسب األهدافال

 االستخالصدارة العامة للمحاسبة العمومیة و المصالح الخارجیة لإل

 الخزینة العاّمة للبالد التونسّیة -
 للمصاریفاألمانة العاّمة   -
 )7(أمانات المصاریف  -
 مستودع الطابع الجبائي -
 مركز النداء للخطایا المرورّیة -

المحاسبیة للدولة ذات  المراكز
  االختصاص الوطني

 )27(أمانات المال الجهوّیة -
 )24(قباضات المجالس الجهوّیة -

  المراكز المحاسبیة للدولة ذات

 االختصاص الجهوي 

 )270(قباضات مالّیة -
 )56(بلدّیةقباضات  -

  المراكز المحاسبیة للدولة ذات 

 االختصاص المحّلي
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وفي إطار ندرة األموال، أصبحت مهمة التحكم في مسالك استخالص الشیكات وتجمیع 
  .األموال في حساب وحید في آجال سریعة من األولویات بالنسبة إلدارة المحاسبة العمومیة

من ناحیة أخرى، تواصل اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص إنجاز الدراسة 
میة إلى إرساء نظام محاسبي جدید مستمّد من المعاییر العالمّیة یمّكن من اإلدالء في الرا

أحسن اآلجال بمعلومة محاسبّیة شاملة وموثوق بها وتفصح بشفافّیة عن الوضعّیة المالّیة 
  .ةللهیاكل العمومّیة ومكاسبها هذا باإلضافة إلى متابعة تنفیذ المیزانیّ 

  
  
ӀӀ   - تقدیم عام لإلنجازات اإلستراتیجیة الخاصة بالبرنامج : 

  االستخالص ·

كثفت اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص البحث عن السبل الكفیلة لترشید 
  :ذلك من خاللاألخرى لفائدة میزانیة الدولة و  المواردو  نظومة استخالص الدیون الجبائّیةم

المصالح العمومیة ضمن سلك عدول الخزینة بتعیینهم إتمام عملیة إدماج  مأموري  -
 تمكینهم من البطاقات المهنیة،لمراكز المحاسبیة حسب الشغورات و با

الترابط بین المتدخلین في إعادة هندسة مسار منهجیة وتنظیم عملیة االستخالص و  -
 المنظومة،

 مدى تحقیق األهداف المرسومة،محققة و المتابعة المكثفة للنتائج ال -
مساندة المصالح لحل اإلشكالیات بالنسبة للعدید من تنشیط المستمر للملفات و ال -

 . الملفات موضوع مطالب مقدمة من قبل المطالبین أو موضوع صعوبات معینة
التنسیق مع اإلدارة العامة لألداءات إلى وضع كل اآللیات التي كما سعت اإلدارة  بالتعاون و 

الدفع ي على غرار تعزیز آلیة التصریح و ي بالواجب الجبائمن شأنها أن تبّسط القیام التلقائ
  .عن بعد
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  :أھم نتائج استخالص الموارد الجبائیة ·

  2جدول عــدد                     )م د(
  نسبة التطور  2014  2013

 %  14.17  608 18  299 16  جملة الموارد الجبائیة
  

 :  نتائج استخالص الدیون المثقلة ·
 %2تراجعـــا طفیفـــا بنســـبة  2014ســـجلت نتـــائج اســـتخالص الـــدیون المثقلـــة إلـــى مـــوفى دیســـمبر

الــذي تــّم  د.م 104ویعــود هــذا التراجــع إلىــالمبلغ االســتثنائي المقــدر بـــ   2013مقارنــة بنتــائج ســنة
، بالقباضــة المالیــة قطــب اســتخالص أداءات المؤسســات الكبــرى 2013استخالصــه خــالل ســنة 

 "الشــركة التونســیة للنقــل"ثــر االعتــراض علــى أوامــر إرجــاع فــائض األداء تخــص بــالبحیرة، علــى إ
  .%28.4وٕاذا ما استثنینا هذا المبلغ تصبح نسبة التطور  "ستیر"شركة و 
 3جدول عــدد                                   )م د(

2010 2011 2012 2013  2014  
  الجملیة االستخالصات

  االستخالصات دون
 االستثنائیةالمبالغ 

404 212 278 
435  
 
331(1)  

425 
-2%  

28.4% (1) 
 

  تأدیة النفقات العمومیة ·
إن دور المحاسب العمومي في تأدیة النفقات العمومیة في غایة األهمیـة إذ أن أعمـال المحاسـب 

الثانیـــة بتســـدید المبــــالغ علـــق األولـــى بمراقبـــة صــــحة النفقـــة و العمـــومي الموزعـــة علـــى مــــرحلتین تت
وقــد تمیــزت ســنة . لمســتحقیها، الحلقــة األخیــرة الضــامنة لصــحة عملیــات صــرف النفقــات المنجــزة

وٕاضــافة إلــى مســاهمة المحاســبة العمومیــة . بإدخــال منظومــة الرقابــة المعدلــة حیــز التنفیــذ 2014
، فقــد تــم إعــداد تعلیمــات عمــل تبــین اغة النصــوص القانونیــة والترتیبیـةفـي تصــور المنظومــة وصــی

  .لموكول للمحاسبین العمومیین المكلفین بتأدیة النفقات العمومیةالّدور ا
 11%األول، للعنــوان بالنســبة التكمیلیــة، الفتــرة خــالل المؤشــر علیهــا بالصــرف األوامــر عــدد یمثــل

 .من قیمة المبالغ الجملیة  77 %من جملة أوامر الصرف وتتجاوز مبالغها



68 
 

عــــــدداألوامر بالصــــــرف المؤشــــــر علیهــــــا خــــــالل الفتــــــرة أمــــــا بالنســــــبة للعنــــــوان الثــــــاني، فقــــــد بلــــــغ 
 .من قیمة المبالغ الجملیة7%من جملة أوامر الصرف وقدرت مبالغها بحوالي 1%التكمیلیة

وهــذا یــدل علــى أن نســق إصــدار أوامــر الصــرف یكــون أكثــر كثافــة فــي آخــر الســنة وخــالل الفتــرة 
 .التكمیلیة

  التصرف المحاسبي في الجماعات المحلیة ·

الضروري التأكید على أهمیة وصعوبة دور المحاسب العمومي في إنجاز محاسب الجماعة من 
   .المحلیة لمقابیضها وتأدیة لمصاریفها

) باب السلطة المحلیة(ومواكبة لإلصالحات المتعلقة بتجسیم أحكام الباب السابع من الدستور 
ت تمویل مختلف خاّصة في مجال ضبط الصالحیات الجدیدة للجماعات المحلیة وآلیا

، تساهم اإلدارة بالتشارك مصالح وزارة الداخلیة والهیاكل )بلدیات وجهات وأقالیم(مستویاتها 
  .األخرى

  إعداد الحسابات العمومیة ·

 30إعداد حسابات التصرف بالنسبة لجمیع المحاسبین العمومیین األولین في أجل أقصاه یتم 
ل الجهویین تهیئة الحسابات وتوجیهها لدائرة ویتولى أمناء الما. مارس من السنة الموالیة

  . المحاسبات قبل موفى جویلیة من السنة الموالیة

التي أعدت  2014أفریل  2إلى دائرة المحاسبات في   2012مشروع غلق میزانّیة إحالة تمت 
وأحالته للوزارة للدراسة وذلك في  2012دائرة المحاسبات التقریر األولي حول غلق میزانیة 

  .2014دیسمبر 
مع المالحظ أنه یتم غلق الحسابات المجّمعة بتأخیر كبیر لدى المحاسبین المكلفین بتأدیة 

النفقات المحملة على الموارد الخارجیة الموظفة وبالتالي ال یتم النفقات العمومیة وخاصة منها 
دیسمبر من  31إعداد الحساب العام للسنة المالّیة إال بعد تجاوز األجل القانوني المحّدد بـ 

  .السنة الموالیة

  

  :تطویر الّنظام المحاسبي للّدولة ·
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مشروع إصالح الّنظام المحاسبي للّدولة في إطار تطویر المالّیة العمومّیة من خالل  یندرج
  .إرساء نظام التصّرف الحدیث في المیزانّیة

  :التركیز على محورین أساسّیین 2014وقد تّم في هذا الّصدد خالل سنة 
  

 :الحسابات العمومّیة إحداث المجلس الوطني لمعاییر -
، ویتمّثل في هیكل استشاري موضوع 2014لقانون المالّیة لسنة  87وتّم ذلك بمقتضى الفصل 

وقد تّم . على ذّمة الوزیر المكّلف بالمالّیة لیقّدم آراءه المسبقة على مشاریع المعاییر المحاسبّیة
إعداد مشروع أمر یضبط تركیبته وطرق تسییره، یتضّمن إحداث هیاكل قاّرة تنبثق عنه تتعّهد 

ا وتّم تقدیم مشروع األمر لوزیر المالّیة بغایة عرضه على رئاسة الحكومة هذ. بتحقیق برامجه
 .2014نوفمبر  20صلب المجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 

   
 : إرساء الّنظام المحاسبي حسب القید المزدوج على سبیل التجربة -

 :وقد تّم ذلك من خالل
للمحاسبة ذات القید المزدوج وتتضّمن نجاز دراسة وظیفّیة تضبط إطار التجربة النموذجّیة إ -

مجال التطبیق والقواعد الجدیدة وانعكاسها على التبویب المحاسبي إلى جانب ضبط العملّیات 
 .المحاسبّیة والسجالت والقوائم المحاسبّیة

إعداد كّراس شروط إداري یتعّلق بتحیین الّنظام اإلعالمي الخاص باألمانة العاّمة للمصاریف  -
بات واإلجراءات الجدیدة المتعّلقة بالقید المزدوج  والتي سیتّم اعتمادها خالل حسب المتطل

 .المرحلة التجریبّیة
إحداث لجنة تشاركّیة مع مركز اإلعالمیة لوزارة المالّیة واألمانة العاّمة للمصاریف بغایة  -

 .تحلیل محتوى كّراس الشروط وضبط مكّونات الّتطبیقة الجدیدة التي سیتم اعتمادها
یحتوى على ملّخص  2014إعداد تقریر حول متابعة تجربة القید المزدوج في أكتوبر  -

 .لمختلف المراحل التي تّم إنجازها وتحدید الحلول الفنّیة لتحیین المنظومة اإلعالمیة
عقد جلسات عمل للمصادقة على كراس الشروط اإلداري واالّتفاق على التحویرات المزمع  -

 .ة اإلعالمیةإحداثها لتحیین المنظوم



70 
 

للعملّیات المحاسبّیة بالّنسبة لنفقات الّتأجیر ) simulation(االنطالق في انجاز محاكاة  -
 .واستخراج الجریدة المحاسبّیة الخاّصة بمصلحة مراقبة والتأشیر على الّنفقات

حصر الّتدابیر المرافقة لالنطالق الفعلي في الّتجربة نذكر منها خاّصة إعداد السندات  -
  .اغوجّیة، تكوین إطارات وأعوان األمانة العاّمة للمصاریفالبید

  

ӀӀӀ.  2014نتائج القدرة على األداء وتنفیذ میزانیة البرنامج لسنة:  

  :تقدیم لتنفیذ میزانیة البرنامج. 1.3
  :حسب طبیعة النفقة 2014تنفیذ میزانیة برنامج المحاسبة العمومیة لسنة یبّین الجدول الّتالي 

  
  4جدول عـــدد )   أ د(

  )2( 1-إنجازات س  )1( 1- تقدیرات س  البیـــان
  اإلنجازات مقارنة بالتقدیرات

  نسبة اإلنجاز  المبلغ
(1)-(2) (1)/(2) 

 %99,6 622 150716 151338 نفقات التصرف

 %99,8 239 141687 141926 تأجیر عمومي

 %95,9 383 9029 9412 وسائل المصالح

         تدخل عمومي

 %53,7 3911 4530 8441 نفقات التنمیة

         إستثمارات مباشرة

 %53,7 3911 4530 8441 إستثمارات مباشرة على المیزانیة

         إستثمارات مباشرة على القروض الخارجیة

         تمویل عمومي

         على المیزانیة

         على القروض الخارجیة

         صنادیق الخزینة

 %97,2 4533 155246 159779 المجموع العام

  



 

مقارنة د . أ 141.687قدره  ما 2014
نسبة  وبذلك تكون د.أ 141.926

الفواضل التي تم تسجیلها بعنوان الفقرة الفرعیة الخاصة باألجر األساسي لألعوان 
اتجة عن التباین الضئیل بین التقدیرات المزمع إنجازها فیما یخص الخطط 

ز ه فعلیا وتاریخ دخولها حیّ وما تم إنجاز 

الفواضل التي تم تسجیلها بعنوان الفقرة الفرعیة الخاصة باألعوان الذین یشغلون 

الفواضل التي تم تسجیلها بعنوان الفقرة الفرعیة الخاصة باألعوان المتعاقدین والعاملین 
 .األعوان المتعاقدین إلى أعوان وقتیین
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 :على مستوى نفقات التأجیر العمومي

2014عتمادات التي تم صرفها بعنوان سنة اإل
926رة بـ جملة اإلعتمادات المرصودة لنفقات التأجیر والمقدّ 

  :إلى األسباب التالیةأساسا  ذلكویعود % 

الفواضل التي تم تسجیلها بعنوان الفقرة الفرعیة الخاصة باألجر األساسي لألعوان 
اتجة عن التباین الضئیل بین التقدیرات المزمع إنجازها فیما یخص الخطط نّ والالقارین 

وما تم إنجاز ... الوظیفیة، الترقیات في الرتب، التدرج
 . التنفیذ

الفواضل التي تم تسجیلها بعنوان الفقرة الفرعیة الخاصة باألعوان الذین یشغلون 
 .خططا وذلك نظرا لترسیم األعوان العرضیین

الفواضل التي تم تسجیلها بعنوان الفقرة الفرعیة الخاصة باألعوان المتعاقدین والعاملین 
األعوان المتعاقدین إلى أعوان وقتیین ارتقاءاتجة عن نّ والة بالحصّ 

9029
4530

9412 8441

مقارنة بین تقدیرات وانجازات میزانّیة برنامج 
2014لسنة " العمومّیة

على مستوى نفقات التأجیر العمومي ·

اإلبلغت جملة 
جملة اإلعتمادات المرصودة لنفقات التأجیر والمقدّ ب

% 99.8نجاز اإل

الفواضل التي تم تسجیلها بعنوان الفقرة الفرعیة الخاصة باألجر األساسي لألعوان  -
القارین 

الوظیفیة، الترقیات في الرتب، التدرج
التنفیذ

الفواضل التي تم تسجیلها بعنوان الفقرة الفرعیة الخاصة باألعوان الذین یشغلون  -
خططا وذلك نظرا لترسیم األعوان العرضیین

الفواضل التي تم تسجیلها بعنوان الفقرة الفرعیة الخاصة باألعوان المتعاقدین والعاملین  -
بالحصّ 

االنجازات

التقدیرات
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الفواضل التي تم تسجیلها بالفقرة الفرعیة الخاصة بمنحة المراقبة واالستخالص وذلك  -
نظرا لصرف مبلغ هذه المنحة الخاصة باألعوان المتعاقدین على الفقرة الفرعیة 

 .ةالخاصة باألعوان المتعاقدین والعاملین بالحصّ 
 

 : وسائل المصالح على مستوى نفقات ·

جملة مقارنة بد . أ 9029ما قدره  2014بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها سنة 
عة بین المصالح المركزیة والمصالح موزّ ، د. أ 9412رة بـ اإلعتمادات المفتوحة والمقدّ 

  .%95.9نجاز اإلنسبة  ، وبالتي تكونالخارجیة

اإلعتمادات التي وقع صرفها على نفقات وسائل المصالح من طرف المصالح وقد بلغت 
في  استهالكهاتم ، %97.8ر بـ ما یمثل نسبة إنجاز تقدّ  وهود . أ 4305قدره  مبلغاالمركزیة 

ویرجع هذا  .والباقي في إطار نفقات عادیة% 73.8إطار صفقات عمومیة وٕاستشارات بنسبة 
 على مستوىلإلذن بأوامر الصرف  أجلكآخر  2014یسمبر د 15تاریخ  إلى تحدیدالفارق 

مما تسبب في عدم القدرة على خالص بعض الفواتیر التي وردت في أواخر  "أدب"منظومة 
 . السنة

أما بالنسبة لنفقات وسائل المصالح الخاصة بالمصالح الخارجیة التابعة لبرنامج المحاسبة 
 ،)العامة للمصاریف والخزینة العامة للبالد التونسیة أمانات المال الجهویة واألمانة(العمومیة 

ل نسبة إنجاز ما یمثل معدّ  وهود . أ 4724قدره  افقد بلغت جملة اإلعتمادات المدفوعة مبلغ
  .%94.2تقدر بـ 

 :على مستوى نفقات االستثمارات المباشرة ·

نها صرف مبلغ  د تم م.أ 8441قدره  مبلغا 2014عتمادات التي تم رصدها سنة اإلبلغت جملة 
جملة من األسباب ویعود ذلك إلى  %53.7نجاز اإلنسبة  وبالتالي تكوند . أ 4530قدره 
  :هاأهمّ 

إلى  2011خالل السنوات من  إرساء نظام الجودة بالقباضات المالیةتعلیق برنامج  -
عدم تنظیم دورات نظرا للظروف االستثنائّیة التي شهدتها البالد باإلضافة إلى  2013
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القباضات وللمسؤولین  تكوینیة حول تقنیات اإلستقبال وأنظمة الجودة إلطارات وأعوان
 .خالل نفس تلك الفترة على الجودة

طول وبطء اإلجراءات المتعلقة بإقتناءات األراضي والتي تتطلب التنسیق مع مصالح  -
والتي  ناؤهااقتأمالك الدولة والشؤون العقاریة بدایة من تحدید قیمة قطعة األرض المزمع 

ّیز الزمني الفاصل بین تدوم في أغلب الحاالت أكثر من سنة،  ثم في مرحلة ثانیة الح
على موافقة مالك األرض سواء كان شخص طبیعي أو جماعة محلیة أو جهویة  الحصول

في حال ، بیع وٕامضاؤهالتحریر عقد و  على الثمن المقترح من طرف مصالح أمالك الدولة
تسجیل عقد  إلى حین إتمام إجراءاتستة أشهر مكن أن یتجاوز مّدة یي ذوال، الموافقة

 .رف لتسدید ثمن قطعة األرضالبیع وٕاصدار أمر بالصّ 
 
وما تتطلبه من دراسة طبوغرافیة  المتعّلقة بالمشاریع الجهوّیة الكبرى  طول اإلجراءات -

راسة شروع، الدّ تعیین مصممین أواإلعالن عن المناظرة في الهندسة المعماریة للم ،لألرض
 ، وبالتالي فاّنهلة، الدراسة التمهیدیة الموجزة، إعداد ملف طلب العروضالتمهیدیة المفصّ 

 .د. أ 12في حدود  لم یتسنى للمصالح الجهویة صرف اإلعتمادات المرصودة إالّ 
 

لإلذن بأوامر  أجلكآخر  2014دیسمبر  15تاریخ  اتخاذه باعتباراإلجراء الذي تم  -
كلفة إنجاز أشغال تسویة تسبب في عدم األمر الذي " أدب"منظومة ستوى على مالصرف 

 وعدم التهیئة والصیانة المنجزة سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الجهوي ،
خالص فواتیر اإلقتناءات الخاصة بالتجهیزات والمعدات اإلداریة ومعدات اإلعالمیة التي 

 .وردت في أواخر السنة
 
ها عزوف المقاولین عن المشاركة إنجاز المشاریع الجهویة الكبرى لعدة أسباب أهمّ ل تعطّ  -

في إنجاز األشغال  والتأخیرفي طلبات العروض المبرمج إنجازها في المناطق الداخلیة، 
طول إجراءات فتح باإلضافة إلى  المناطة بعهدتهم حسب الروزنامة المحددة سلفا

 .لتراخیص اإلداریةصعوبة الحصول على او  اإلعتمادات
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  :تقدیم لنتائج القدرة على األداء وتحلیلها. 2.3

  تحسین إستخالص الدیون العمومیة: الهدف األول

  :تقدیم الھدف -

یمثل تحسین استخالص الّدیون العمومّیة المهّمة األساسّیة لإلدارة العاّمة للمحاسبة العمومّیة 
وینقسم . تحقیق المداخیل المبرمجة بمیزانّیة الّسنةواالستخالص نظرا لمساهمتها الرئیسّیة في 

هذا الهدف إلى ثالث أهداف فرعیة، یخص األّول استخالص الّدیون الجبائیة الفوریة والمثقلة 
أّما الهدف الفرعي الثاني . والمحاسبة العمومیة في تحقیقه والذي تشترك مصالح األداءات

لجبائیة وكذلك موارد الجماعات المحلیة التي تختص والثالث، فیتعّلقان باستخالص الدیون غیر ا
  .وحدها في تحقیقه مصالح المحاسبة العمومیة

  
  :نتائج تحقیق مؤّشرات الهدف -

5جدول عـــدد   
نسبة     

بالتقدیرات مقارنة االنجازات 
2014 

انجازات    
2014 

تقدیرات    
2014 

نسبة 
بالتقدیرات مقارنة االنجازات 
2013 

انجازات    
2013 

تقدیرات     
2013 

وحدة      
  مؤشرات قیس األداء     المؤشر

ملیون      11572     12361     106.81 % 13612      14285     % 104,94     
نسبة  : 1.1المؤشر       دینار

تطور المبالغ الجبائیة 
الهدف الفرعي األول المستخلصة

:  
   

ص الدیون 
تحسین استخال

الجبائیة
نسبة        10      17.5      175     10,12      15,56      153,75%      

  مائویة

نسبة      20     17,37      86,85     18    10,34     57,44%     
 مائویة

نسبة : 2.1المؤشر   
الدیون الجبائیة   استخالص

 المثقلة

نسبة        15     56,61     377,4     15    -2,6      -
 مائویة

نسبة تطّور : 3.1المؤشر     
الدیون الجبائیة   استخالص

 المثقلة

نسبة        15     22.25      150       16 24,11     % 150,68    
 مائویة

نسبة :  4.1المؤشر 
استخالص الدیون غیر 

 الجبائیة  المثقلة

الهدف الفرعي الثاني
:  

    
تحسین استخال

ص 
الدیون غیر 

الجبائیة
 

نسبة        10       35,84       358,4      15      17,34     % 115,6     
  مائویة

نسبة :  5.1المؤشر      
تطّور استخالص الدیون 

  غیر الجبائیة  المثقلة

نسبة        89,6     104,52      116,65      91,8      100      % 108,93    
  مائویة

  :6.1المؤشر  
موارد الجماعات نسبة تحقیق 

  المحلیة

   
الهدف الفرعي 

الثالث
 :

تحسین 
ص موارد 

استخال
الجماعات المحلیة
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 :2014تحلیل وتفسیر الّنتائج اّلتي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

 نسبة تطّور المبالغ الجبائّیة المستخلصة:1.1المؤشر  -
مقارنة  %15,56نظام داخلي ) فورّیة ومثقلة(تم تحقیق نسبة تطّور في الموارد الجبائّیة 

ویعود ذلك إلى 153,75 %وبذلك تكون نسبة اإلنجاز  %10,12بالقیمة المنشودة المقّدرة بـ 
  :جملة من اإلجراءات أهّمها

المراقبة  استحثاث المطالبین باألداء للقیام بواجبهم الجبائي سواء من قبل مصالح - 
الجبائّیة من خالل متابعة االغفاالت والسعي لتسویتها، ومصالح االستخالص من 
خالل حسن قبول المطالبین باألداء ومعالجة التصاریح الجبائّیة بأنجع السبل وكذلك 
من خالل تطویر نظام التصریح والّدفع عن بعد الذي مّكن من استخالص مبلغ 

 ).نظام داخلي(الجبائّیة  من جملة االستخالصات م د 7.200
مواصلة تفعیل تبسیط اإلجراءات الجبائّیة من خالل مراجعة بعض اإلجراءات الجاري  - 

بها العمل إلسداء الخدمات للمطالبین باألداء واّلتي أفضت إلى تبسیط العدید من 
اإلجراءات سواء بتقلیص آجال إسدائها أو بحذف بعض الوثائق المطلوبة أو 

 .آلخر منها بمطبوعات تسحب من اإلدارةبتعویض البعض ا
الجهـــات نســـبة تطـــّور المبـــالغ الجبائّیـــة المستخلصـــة حســـب تـــّم تحقیـــق نتـــائج متفاوتـــة فـــي  وقـــد

 27جهـــة مــن جملـــة  24، حیـــث حّققــت %10مقابــل تقـــدیرات بـــ  % 43و %4تراوحــت بـــین 
  .أو تجاوزتها %10جهة النسبة المأمولة المقّدرة بـ

 ستخالص الّدیون الجبائّیة المثقلةنسبة ا:  2.1المؤشر  -

وبذلك  %18مقابل نسبة منشودة بـ  %10,34تّم تحقیق نسبة استخالص مقارنة بالتثقیالت
  :وذلك ناتج باألساس عن %57,44لم یتّم تحقیق القیمة المنشودة إال في حدود 

ارتفاع نسق حجم التثقیالت مقارنة بحجم االستخالصات المحققة، حیث شهدت سنة  -
والتي تعتبر  2013م د سنة  1425م د مقابل  1229تثقیل دیون تقّدر بـ  2014

  .سنة استثنائّیة من حیث  حجم التثقیالت المتعلقة باألشخاص المصادرة أمالكهم
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م د في حین أّنها  85بـ  2014انخفاض في المبالغ المطروحة حیث قّدرت سنة  -
المتعّلقة  2013و 2012موضوع طروحات سنة  2013م د سنة  373قّدرتبـ 

بامتیازات المصالحة الجبائیة المتمثلة في التخّلي عن خطایا المراقبة وخطایا التأخیر 
 . في االستخالص مقابل تسدید أصل الّدین

  2014د سنة .م 74,8تراجع نتائج المصالحة الجبائّیة حیث تّم استخالص مبلغ   -
 .2013مد سنة  156,7في حین أّنه تّم استخالص مبلغ 

 نسبة تطّور استخالص الّدیون الجبائّیة المثقلة:  3.1المؤشر  -

 %15مقارنة بالقیمة المنشودة المقّدرة بـ  2,6-%تّم تسجیل نسبة تطّور استخالص تقّدر بـ
ویرجع ذلك باألساس إلى تراجع في االستخالصات المحققة بعنوان الدیون الجبائیة المثقلة 

وذلك نتیجة استخالص مبلغ استثنائي  2014م د سنة  362إلى  2013م د سنة  372من 
 .2013ملیون دینار على اثر االعتراض على أوامر إرجاع فائض األداء سنة  104قدره 

إذا ما استثنینا هذا %  31,57وبذلك تصبح نسبة تطّور استخالص الّدیون الجبائیة المثقلة 
وتّم تعدیلها  %15لمقّدرة في مرحلة أولى بـونكون بالّتالي قد تجاوزنا القیمة المنشودة ا. المبلغ

  .% 21إلى  2014إثر صدور قانون المالّیة التكمیلي لسنة 

 %وقد تّم تحقیق نسب استخالص متفاوتة بالنسبة لهذا المؤشر حسب الجهات تراوحت بین
  .%21جهة القیمة المنشودة المقّدرة بـ  27جهة من جملة  14، حیث حّققت %84و (32-)

 نسبة استخالص الّدیون غیر الجبائّیة المثقلة:  4.1 المؤشر -

مقارنة بالقیمة المنشودة  %24,11تم تحقیق نسبة استخالص الدیون غیر الجبائّیة المثقلة 
ویعود ذلك إلى جملة من  % 150,68وبالتالي تكون نسبة التحقیق  16%المقّدرة بـ    

  :اإلجراءات أهّمها

العدل من حیث آجال توجیه مضامین األحكام  مواصلة التنسیق مع مصالح وزارة - 
 .وتحفیز المحكوم علیهم لتسدید ما علیهم

 .المتابعة المكثّفة للملفات وتنشیطها - 



77 
 

 .المفاوضات مع المدینین إلیجاد حلول لكیفّیة تسویة وضعیاتهم - 
 نسبة تطّور استخالص الّدیون غیر الجبائّیة المثقلة:  5.1المؤشر  -

مقارنة بالقیمة %17,34تم تحقیق نسبة تطّور استخالص الّدیون غیر الجبائّیة المثقلة  
ویعود ذلك إلى جملة من  % 115,6وبذلك تكون نسبة التحقیق 15%المنشودة المقّدرة بـ 
الصیغة التشاركّیة في  إحكام التصّرف في دیون أمالك الدولة عن طریقاإلجراءات أهّمها 

  .ع وزارة أمالك الدولةزنامات مإبرام الر 

وقد تّم تحقیق نسب تطّور متفاوتـة فـي اسـتخالص الـّدیون المثقلـة بعنـوان أمـالك الّدولـة حسـب 
جهـة النسـبة  27جهـة مـن جملـة  14، حیث حّققـت 137%و (21-) %الجهات تراوحت بین

  .%21المأمولة المقّدرة بـ

  

 نسبة تحقیق موارد الجماعات المحلّیة:  6.1المؤشر  -

وبذلك  %91,8مقارنة بالقیمة المنشودة  %100بلغت نسبة تحقیق موارد الجماعات المحلّیة 
  .%108,93تكون نسبة االنجاز

  :سّجلت مختلف أصناف موارد الجماعات المحلّیة نسب تحقیق متفاوتة تراوحت كما یلي
 85بالّنسبة للمعلوم على العقارات المبنّیة مقارنة بـالقیمة المنشودة المقّدرة بـ  87% -

%. 
بالنسبة للمعلوم على األراضي غیر المبنّیة مقارنة بالقیمة المنشودة المقّدرة  121% -

 .%99بـ
 .% 95بالنسبة للمعلوم على المؤّسسات مقارنة بالقیمة المنشودة المقّدرة بــ  119% -
 .% 85بالنسبة لمداخیل األسواق مقارنة بالقیمة المنشودة المقّدرة بــ  % 90 -
  .% 95بالنسبة للموارد األخرى مقارنة بالقیمة المنشودة المقّدرة بــ  96% -

  
  



 

ومسالك تأدیتها قصد التحكم في   
باعتبارها ،وفي هذه المرحلة الخطیرة، مرحلة تأدیة النفقة

تمثل آخر حلقة لتنفیذ النفقة، رأى المشّرع أّنه من الضروري أن توكل إلى المحاسب العمومي 
ة تثار كّلما لم یتفطن هذا حیث تّم دعمها بمسؤولیة شخصیة ومالی

  .األخیر إلى االخالالت التي قد تتسم بها النفقة والتي قد تضّر بمصالح الخزینة

  6جدول عــدد 
نسبة   

بالتقدیرات مقارنة االنجازات 
2014 

انجازات 
2014 

تقدیرات 
2014 

نسبة 
بالتقدیرات مقارنة االنجازات 
2013

100,95 91,87 91 128,57

90,4
90,6
90,8

91
91,2
91,4
91,6
91,8

92
91,87
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 :تحسین وسائل تأدیة نفقات الدولة: الهدف الثاني

  :تقدیم الهدف

 یتمثل هذا الهدف في التوظیف األمثل للنفقات العمومیة
وفي هذه المرحلة الخطیرة، مرحلة تأدیة النفقة. المخاطر واحترام اآلجال القانونیة

تمثل آخر حلقة لتنفیذ النفقة، رأى المشّرع أّنه من الضروري أن توكل إلى المحاسب العمومي 
حیث تّم دعمها بمسؤولیة شخصیة ومالی. مهمة رقابیة شاملة

األخیر إلى االخالالت التي قد تتسم بها النفقة والتي قد تضّر بمصالح الخزینة

  :نتائج تحقیق مؤّشرات الهدف

بالتقدیرات مقارنة االنجازات 
2013 

انجازات 
2013 

تقدیرات 
2013 

وحدة 
مؤشرات قیس األداء المؤشر

 نسبة  70 90 128,57
 مائویة

:1.2المؤشر 
نسبة احترام اآلجال القانونیة للتأشیر على 

النفقات العمومیة من قبل المحاسب

87

91

مقارنة بین تقدیرات وانجازات مؤشر قیس األداء الخاّص 
تحسین وسائل تأدیة نفقات الّدولة" بالھدف 

الهدف الثاني

تقدیم الهدف -

یتمثل هذا الهدف في التوظیف األمثل للنفقات العمومیة
المخاطر واحترام اآلجال القانونیة

تمثل آخر حلقة لتنفیذ النفقة، رأى المشّرع أّنه من الضروري أن توكل إلى المحاسب العمومي 
مهمة رقابیة شاملة

األخیر إلى االخالالت التي قد تتسم بها النفقة والتي قد تضّر بمصالح الخزینة

نتائج تحقیق مؤّشرات الهدف -

 مؤشرات قیس األداء
 

 المؤشر 
نسبة احترام اآلجال القانونیة للتأشیر على 

 النفقات العمومیة من قبل المحاسب

 الهدف الثاني
:

 تحسین تأدیة نفقات الدولة

    

 

اإلنجازات

التقدیرات
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 :2014تحلیل وتفسیر الّنتائج اّلتي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

نسبة احترام اآلجال القانونّیة للتأشیر على النفقات العمومّیة :  1.2المؤشر  -
 :من قبل المحاسب

تم تحقیق نسبة احترام اآلجال القانونّیة للتأشیر على النفقات العمومّیة من قبل 
نجاز وبذلك تكون نسبة اال % 91مقارنة بالقیمة المنشودة المقّدرة بـ 91,87%المحاسب

  :ویعود ذلك إلى جملة من اإلجراءات أهّمها 100,95%

إحكام عملّیات المراقبة على ملّفات المصاریف ومتابعة مذّكرات الرفض على  - 
 .الّتأشیر

إجراءات وقائّیة من التّنسیق لتدارك األخطاء أو الّتخاذ الّتفاعل مع آمري الّصرف و  - 
 .أجل عدم ارتكاب نفس األخطاء

  
  : مقدمة في االجالمسك محاسبة موثوق بها و : الثالث الهدف

  :تقدیم الهدف -
یتمثل دور اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص في توفیر معلومة محاسبیة موثوق 

وهي أن تكون مصدر المعلومة بها وذات جودة ذلك أن المحاسبة تلعب ثالثة أدوار متكاملة 
  .ووسیلة تصرف وتسییر وكذلك ركیزة أعمال الرقابة

یتم إعداد حسابّیات مختلف المراكز المحاسبیة وفق اإلجراءات القانونیة والترتیبیة الجاري بها 
ضمان خلّوها من األخطاء واإلغفاالت التي من شأنها أن تخّل بجودة المعلومة  العمل مع
  .المحاسبیة

استغالل المعلومات المحاسبیة بما یتناسب مع مسالك اتخاذ القرار ومختلف نظم الرقابة  یتمّ 
  . اإلداریة والقضائیة والسیاسیة

كما یتعّین احترام آجال تجمیع وتقدیم الحسابات المذكورة إلى دائرة المحاسبات وٕاعداد  
  .مشروع قانون غلق المیزانیة حسب اآلجال القانونیة



 

  7جدول عــدد 

نسبة االنجازات 
مقارنة 

بالتقدیرات 
2014 

انجازات 
2014 

تقدیرات 
2014 

الفارق أو نسبة 
االنجازات مقارنة 

بالتقدیرات 

%57,14 14     8    % 101 

100 % 16 17 تأخیر بیوم

تجاوز المّدة 
 3المضبوطة بـ

 أشهر

15 
حساب (

التصرف 
لسنة 

2012 (  

10 
 

                    
تجاوز المّدة 
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أشهر
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  :نتائج تحقیق مؤشرات الهدف

الفارق أو نسبة 
االنجازات مقارنة 

بالتقدیرات 
2013 

انجازات 
2013 

تقدیرات 
2013 

وحدة 
 المؤشر

مؤشرات قیس األداء

101,11               
9 
          

9,10 

          
نسبة 
 مائویة

1.3:
نسبة الحسابات المرفوضة

 الیوم 18 18 100
2.3 :

آجال التجمیع الشهري 

تجاوز المّدة 
المضبوطة بـ 

 أشهر

    16 
حساب (

التصرف 
لسنة 

2011 (  

 الشهر 12

أجل تقدیم : 3.3
الحساب العام لإلدارة 

المالیة إلى دائرة المحاسبات

17

0

16

10

مقارنة بین تقدیرات وانجازات مؤشرات قیس األداء الخاّصة 
مسك محاسبة موثوق بھا و مقّدمة في اآلجال"بالھدف  

نتائج تحقیق مؤشرات الهدف -

  مؤشرات قیس األداء

1.3المؤشر   
 نسبة الحسابات المرفوضة

ا الهدف الثالث
 :

مسك محاسبة موثوق بها
 

 
 ومقدمة في اآلجال

 

2.3المؤشر   
 آجال التجمیع الشهري 

3.3المؤشر 
الحساب العام لإلدارة 

 المالیة إلى دائرة المحاسبات

 

 

  

اإلنجازات

التقدیرات
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 :2014تحلیل وتفسیر الّنتائج اّلتي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

  
 نسبة الحسابات المرفوضة:  1.3المؤشر  -

و بذلك لم یتّم تحقیق %8مقارنة بالّنسبة المنشودة  %14تم تحقیق نسبة حسابات مرفوضة 
  :ویعود ذلك إلى جملة من األسباب أهّمها 57,14%القیمة المنشودة إّال في حدود 

الترفیع في عدد عملّیات المراقبة وتفّقد الحسابات، الذي مّكن من اكتشاف أكثر عدد  -
 .ممكن من األخطاء  والتركیز على الّتحسیس بخطورة األخطاء

 .  ایالء أعمال الرقابة والمراجعة األهمیة القصوى -
مستوى أمانات المال الجهویة وٕاحكام توجیه تكثیف آلیات الّرقابة المحاسبیة على   -

  . مذكرات الرفض وذلك في حالة وجود اخالالت شكلیة أو أصلیة

  

 آجال التجمیع الشهري: 2.3المؤشر  -

یوما وبذلك تّم  16یوما مقارنة باآلجال المنشودة  17تم تحقیق معّدل آجال التجمیع الشهري 
  :ویعود ذلك إلى جملة من األسباب أهّمها تسجیل تأخیر بیوم في تلك اآلجال

الّتأخیر في ورود بعض الحسابّیات الشهرّیة، نظرا للّصعوبات التي تعترض بعض  -
المحاسبین العمومّیین والتي تحول دون تقدیم حسابّیاتهم في اآلجال المحّددة خاّصة منهم 

اجها بالمنظومة قّباض الّدیوانة باعتبار أّن مجمل حسابّیاتهم یدوّیة ویتطّلب إدم
 االعالمّیة،

القیام بالعدید من التصویبات بالنسبة لالخالالت المتعّلقة بالتبویب والتصحیح في تقدیم  -
الحسابّیة الشهرّیة وتطابقها مع كتائب أمین المال العام والتي یتطّلب تداركها حّیزا زمنّیا 

  .قبل التجمیع المحاسبي
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 عام لإلدارة المالّیة إلى دائرة المحاسباتأجل تقدیم الحساب ال:  3.3المؤشر  -

تقدیم الحساب العام  2014لم یتم خالل سنة لم تكن نسبة االنجاز بالكیفیة المأمولة حیث 
أشهر بعد  10في اآلجال المأمولة المحددة بـ 2013إلدارة المالیة إلى دائرة المحاسبات لسنة 

  :یرجع ذلك باألساس إلىاألجل القانوني المحدد بمجلة المحاسبة العمومیة و 

حیث تمت إحالته والوثائق الملحقة  2012تأخیر تقدیم الحساب العام للسنة المالیة  -
وبذلك تجاوز اجل  2014أفریل  02به وقانون غلق المیزانیة الى دائرة المحاسبات بتاریخ 

 .أشهر 3التقدیم األجل القانوني بـ
في انتظار  % 80والوثائق الملحقة به بنسبة  2013وقد تم انجاز الحساب العام لسنة 

  : الحصول على بقیة المعطیات الالزمة إلتمام اإلنجاز ویعود ذلك إلى
التأخیر في آجال إصدار النفقات المحمولة على القروض الخارجیة الموظفة إلى  -

  .سنة المعنیةحدود شهر نوفمبر ودیسمبر من السنة الموالیة لل
التأخیر في إعداد حسابات التصرف لبعض المحاسبین المعنیین جّراء التأخیر في  -

التصرف في االعتمادات التكمیلیة إلى حدود شهر مارس من السنة الموالیة المفترض غلقها 
 .خاصة إذا كانت محل تفویض أو إحالة

التثّبت من صّحة البیانات  ما یقتضیه تنزیل المبالغ بالحساب العام للّسنة المالّیة من - 
الّصادرة عن آمر الّصرف والمحاسبین العمومّیین وصّحة تجمیعها بحسابات أمین المال العام 
للبالد التونسّیة واألمر الذي یقتضي بدوره حّیزا زمنّیا یرتبط بآجال توقیف الحسابات 

 .وصّحتها

  
  : ضمان حسن التصرف في الخزینة والقیم: الهدف الرابع

  :یم الهدفتقد -

تسعى اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص إلى تنمیة استغالل الوسائل 
اإللكترونیة للدفع لما تقدمه من مزایا تتعلق بآجال االستخالص وتفادي األخطاء ومخاطر 

  .واجد األموال بالمراكز المحاسبیةت



 

  8جدول عــدد 

الفارق أو نسبة 

االنجازات مقارنة 

   بالتقدیرات    

    2014  

انجازات 

2014 

تقدیرات 

2014 

الفارق أو نسبة 

االنجازات مقارنة 

2013بالتقدیرات 

% 100   47    47  % 100 

یوم 9.8تأخیر بـ   31.8   22 یوم+ 5.8   
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  :نتائج تحقیق مؤشرات الهدف

الفارق أو نسبة 

االنجازات مقارنة 

 بالتقدیرات 

انجازات 

2013 

تقدیرات 

2013 

وحدة 

 المؤشر
مؤشرات قیس األداء

  47    47  العدد 

:1.4المؤشر 

القباضات المالیة المجهزة 

بمطرفیات الدفع االلكتروني

 24,2   30  
 عدد

األیام   

: 2.4المؤشر 

معّدل آجال تسویة فصول

الصكوك المقّدمة للخالص

31,8

47

22

مقارنة بین تقدیرات وانجازات مؤشرات قیس األداء 
الخاّصة بالھدف

ضمان حسن التصّرف في الخزینة والقیم"  

  
نتائج تحقیق مؤشرات الهدف -

 مؤشرات قیس األداء

 

المؤشر          

القباضات المالیة المجهزة عدد 

 بمطرفیات الدفع االلكتروني

الهدف الرابع
 :

ضمان حسن التصرف
 

 
المؤشر        في الخزینة و القیم  

 معّدل آجال تسویة فصول

الصكوك المقّدمة للخالص   

 

اإلنجازات

التقدیرات
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  :2014تحلیل وتفسیر الّنتائج اّلتي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

 عدد القباضات المالّیة المجّهزة بمطرفّیات الّدفع االلكتروني:  1.4 المؤشر -

عدد آخر من القباضات المالیة بمطرفیات الدفع  2014لم یتم تجهیز خالل سنة 
اإلشكالیات مع مصالح البرید خاّصة فیما یتعلق االلكتروني، ویرجع ذلك إلى تواجد عدد من 

  .بتنزیل المبالغ المستخلصة بالحساب الجاري البریدي للمحاسب العمومي المعني
 معّدل آجال تسویة فصول الّصكوك المقّدمة للخالص:  2.4المؤشر  -

 یوم مقارنة بالقیمة 31.8 معّدل آجال تسویة فصول الّصكوك المقّدمة للخالصتّم تحقیق 
یوم في معّدل تلك اآلجال ویعود ذلك  9.8یوما و بالّتالي تّم تسجیل تأخیر بـ  22المنشودة 

  :إلى جملة من األسباب أهّمها
اآلجال الحقیقیة التي تتطلبها المسالك المعتمدة في استخالص الشیكات نظرا  -

. ركزيلوجود العدید من الصعوبات سواء كان ذلك مع مصالح البرید أو مصالح البنك الم
وقد تمت دعوة كافة المتدخلین في هذه المنظومة التخاذ اإلجراءات الضروریة قصد تقلیص 

 .هذه اآلجال
، بإعداد كّراس شروط تطبیقة إعالمیة تمّكن 2014وقد تكّفلت الخزینة العاّمة خالل سنة 

لكترونیة عبر أمناء المال الجهوّیین والخزینة العاّمة من رقمنة الّصكوك وتقدیمها للمقاّصة اال
 . البنك المركزي

كما اتفقت الخزینة العاّمة مع الدیوان الوطني للبرید والبنك المركزي التونسي لتسلیم جذاذیة 
  .إعالمیة في الصكوك البنكّیة التي تّم استخالصها

  
  تحسین جودة الخدمات: الهدف الخامس 5.2

  :تقدیم الهدف -
 الرتقاء بأداء اإلدارة إلى مستوىالمسداة وایتمثل هذا الهدف في تحسین جودة الخدمات 

 :أفضل من خالل



 

تطویر أسالیب عمل اإلدارة وتبسیط إجراءاتها مع تعزیز قدرات مواردها البشریة 

 .تحقیق رضاء المتعامل مع اإلدارة والتواصل معه والتجاوب مع حاجیاته

  9عــدد جدول 
نسبة     

االنجازات 
مقارنة 

بالتقدیرات 
2014 

 انجازات
 2014  

تقدیرات 
2014 

نسبة  
االنجازات 

مقارنة 
بالتقدیرات 

2013

% 100   15     15  % 100

% 116,26  22090      19000  %103,71

%  139,02  55611 40000 % 120,9 

  

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000

15 15
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تطویر أسالیب عمل اإلدارة وتبسیط إجراءاتها مع تعزیز قدرات مواردها البشریة 
 وتنمیة الموارد المادیة،

تحقیق رضاء المتعامل مع اإلدارة والتواصل معه والتجاوب مع حاجیاته

  :نتائج تحقیق مؤشرات الهدف

 
االنجازات 

مقارنة 
بالتقدیرات 

2013 

انجازات 
2013 

تقدیرات 
2013 

 وحدة
المؤشر   مؤشرات قیس األداء 

100   15    15  العدد 
1.5:

عدد المصالح التي تطّبق مرجعیة
في الجودة

 العدد 17000 17631 103,71
تطور عدد :  2.5

المنخرطین في منظومة التصریح 
عن بعد والدفع بالقباضات المالیة

 العدد 29000 35064 120,9

المكالمات تطور عدد : 3.5
الواردة على مركز النداء 

والتصرف في الخطایا المروریة 
والخطایا والعقوبات المالیة

22090

55611

19000

40000

مقارنة بین تقدیرات وانجازات مؤشرات قیس األداء الخاّصة 
تحسین جودة الخدمات"بالھدف 

تطویر أسالیب عمل اإلدارة وتبسیط إجراءاتها مع تعزیز قدرات مواردها البشریة  -
وتنمیة الموارد المادیة،

تحقیق رضاء المتعامل مع اإلدارة والتواصل معه والتجاوب مع حاجیاته -
 

نتائج تحقیق مؤشرات الهدف -

 

 

1.5المؤشر   
 عدد المصالح التي تطّبق مرجعیة

في الجودة   

س
الهدف الخام

 :
تحسین جودة الخدمات

 

2.5المؤشر 
المنخرطین في منظومة التصریح 
 عن بعد والدفع بالقباضات المالیة

3.5المؤشر 
الواردة على مركز النداء 

والتصرف في الخطایا المروریة 
 والخطایا والعقوبات المالیة

 

 

  

مقارنة بین تقدیرات وانجازات مؤشرات قیس األداء الخاّصة 

اإلنجازات

التقدیرات
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 :2014تحلیل وتفسیر الّنتائج اّلتي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

 :عدد المصالح التي تطّبق مرجعّیة في الجودة: 1.5المؤشر  -
حیث تّم الخضوع إلى تدقیق خارجي  2014وضعه سنة تّم تحقیق برنامج الجودة الذي تّم 

  ":مرحبا"قباضة مالّیة قصد المحافظة على عالمة مرجعّیة الجودة  14
على أعمال المحافظة على شهادة تطبیق  2014ارتكز برنامج اإلدارة العاّمة سنة  -

 مرجعیة االستقبال بالنسبة للدفعة األولى من القباضات المالّیة الخمسة عشر وذلك
 بمتابعة والتثّبت في تركیز المنظومة المتكاملة وتدریب األعوان على التحكم فیها،

 القیام بتدقیق تحضیري استعدادا للتدقیق الخارجي للمحافظة على الشهادة، -
 القیام بتدقیق داخلي والّتعرف على اإلخالالت، -
 .االستقبالالمرور بباقي القباضات المالیة إلى تطبیق المستوى الثاني من مرجعیة  -

  
تطّور عدد المنخرطین في منظومة التصریح عن بعد والدفع :  2.5المؤشر  -

 :بالقباضات المالیة

 22090بلغ عدد المنخرطین في منظومة التصریح عن بعد والّدفع بالقباضات المالیة 
 %116,26منخرط وبذلك تكون نسبة التحقیق  19000منخرط مقارنة بالقیمة المنشودة 

حث المواطنین باألداء على االنخراط في منظومة  ویعود ذلك إلى جملة من اإلجراءات أهّمها
 .التصریح عن بعد والّدفع بالقباضات المالیة لما توّفره من تبسیط في اإلجراءات وربح الوقت

تطّور عدد المكالمات الواردة على مركز الّنداء والتصّرف في : 3.5المؤشر  -
 :ة والخطایا والعقوبات المالّیةالخطایا المروریّ 

بلغ عدد المكالمات الواردة على مركز النداء والتصّرف في الخطایا المروریة والخطایا 
مكالمة وبذلك تكون  40000مكالمة مقارنة بالقیمة المنشودة  55611والعقوبات المالیة 

 إلى المواطنین یؤّمنه هذا المركز من إرشاداتما  ویعود ذلك إلى % 139,02نسبة التحقیق 
جراءات وتقریب الخدمة من المواطنولما یوّفره من تبسیط في اإل



 

IV .التوّجھات المستقبلیّة لتحسین األداء  

  :التوّجهات المستقبلیة لتحسین األداء حول ثالث أهداف استراتیجّیة تتمّثل باألساس في تتمحور

النتائج المحققة  األداءاإلجراءات المتخذة لتحسین 
2014 

  تقدیرات
  المؤشر 
القیمة ( 

 )المنشودة 

  مؤشرات
 األهداف قیس األداء 

القیام بدراسة تقییمّیة إلتمام عملیة  ×
إدماج مأموري المصالح المالیة ضمن 

 .سلك عدول الخزینة
استكمال الدراسة المتعلقة بتطهیر  ×

 .الّدیون المثقلة
وتنظیم إعادة هندسة مسار منهجیة  ×

عملیة االستخالص والترابط بین 
 .المتدخلین في المنظومة

التنشیط المستمر للملفات ومساندة  ×
 .المصالح لحل اإلشكالیات

10.34 % 18 %   
نسبة استخالص    

الدیون الجبائیة  
 المثقلة

  تحسین 
ص الدیون استخال

 % 15 % -  2.6 العمومیة

نسبة تطّور     
 استخالص

الدیون الجبائیة  
 المثقلة

إعادة تنظیم عملیة المراقبة وٕاعداد دلیل  ×
یبرز اإلجراءات بالنسبة لكل خلل یتم 
اكتشافه وكیفیة معالجته على مستوى 

 .كّل المتدخلین

نسبة الحسابات    % 8 % 14
 المرفوضة

  مسك محاسبة 
  موثوق بها 

متابعة استكمال تطویر التطبیقة  × ومقدمة في اآلجال 
اإلعالمیة المتعلقة بتجمیع الحسابات 

وتحفیز أعوان الخزینة لمواصلة إدماج 
  . العملیات

  یوم 16  یوم 17
أجل التجمیع   

الشهري 
  للحسابات 
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تكوین فریق عمل لمزید التعّمق في  ×
أسباب عدم تحقیق اآلجال باعتبار أن 

المرجعة هذا المؤشر یتأثر بالشیكات 
دون خالص والتي غالبا ما تستغرق 

 .تسویتها آجاال طویلة
إعداد دراسة حول تحیین المؤّشر  ×

وطریقة احتسابه لیصبح المؤشر 
معّدل أجال تسویة فصول "الحالي 

مؤشر " الصكوك المقدمة للخالص 
  .داخلي

  یوم 22  یوم 31.8

معّدل أجال  §
تسویة 
فصول 

الصكوك 
المقدمة 

  للخالص 

  ضمان حسن 
  لتصرف في ا

  الخزینة والقیم
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مصالح المیزانیة: 4برنامج عدد   
 

2015 

 
 
 



 

إلى غایة موفى  رئیسة الھیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة

رئیس الھیئة  السید زھیر عطاء هللا 

بدایة من غرة أكتوبر العامة للتصرف في میزانیة الدولة رئاسة برنامج مصالح المیزانیة 

الھیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة

اإلدارة العـامـة للتدقیـق و متـابعة 
المشـاریع الكبـرى

اإلدارة العامة للموارد و التوازنات

وحدة التصرف في المیزانیة حسب 
األھداف

خلیة الظرف االقتصادي و الدراسات 
ومتابعة اإلصالحات المالیة

اإلدارة العامة للتأجیر العمومي

90 

   :)المسؤول عن البرنامج( رئیس البرنامج

رئیسة الھیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة السیدة فوزیة سعید

السید زھیر عطاء هللا وتولى . رئیسا لبرنامج مصالح المیزانیة ،2014

العامة للتصرف في میزانیة الدولة رئاسة برنامج مصالح المیزانیة 

  

  :جالتقدیم العام للبرنام
  

  :خارطة البرنامج

الھیاكل المتدخلة في برنامج مصالح المیزانیة

رئیس البرنامج تقدیم 
السیدة فوزیة سعیدتم تعین 

2014سبتمبر 
العامة للتصرف في میزانیة الدولة رئاسة برنامج مصالح المیزانیة 

2014. 

Ӏ - التقدیم العام للبرنام

خارطة البرنامج

  
  

الھیاكل المتدخلة في برنامج مصالح المیزانیة
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 : البرنامج عریفت. 1.1
  :یتكون برنامج مصالح المیزانیة من اإلدارات العامة التالیة

ü الهیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة  
ü اإلدارة العامة للتأجیر العمومي  
ü متـابعة المشـاریع الكبـرىإلدارة العـامـة للتدقیـق و ا  
ü التوازناتو  اإلدارة العامة للموارد 
ü وحدة التصرف في المیزانیة حسب األهداف 
ü  متابعة اإلصالحات المالیةخلیة الظرف االقتصادي والدراسات و.  

تتولى هذه اإلدارات العامة إعداد میزانیة الدولة ومتابعة تنفیذها في إطار التوازنات العامة 
قدیرات تضبط على للمالیة العمومیة وتضمن دیمومة المیزانیة وتماسكها وذلك في إطار ت

  .المدى المتوسط
  

  :إستراتجیة البرنامج .2.1
تنفیذ السیاسة االقتصادیة والمالیة دورا كبیرا في صیاغة و "  مصالح المیزانیة" یلعب برنامج 

الدولة في إطار قانون المالیة والمیزان االقتصادي  للبالد من خالل إعداد تقدیرات میزانیة
نفقات المیزانیة وٕاعداد ونشر اإلحصائیات المتعلقة موارد و ذلك من خالل متابعة تطور كو 

 .بالمالیة العمومیة
  
  :ترتكز إستراتیجیة برنامج مصالح المیزانیة على المحاور التالیةو 

التحكم أكثر في توازنات میزانیة الدولة وذلك من خالل تطویر جودة تقدیرات موارد  -
یة اقتصادیة شاملة ورؤیة مالیة متوسطة ونفقات الدولة على المدى المتوسط إلعطاء رؤ 

  .المدى
لدعم  بهدف توظیف أكثر مواردتحسین تعبئة موارد الدولة وترشید النفقات والتحكم فیها  -

  .حسن برمجة وتنفیذ هذه  المشاریع المشاریع التنمویة مع التركیز على
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مجلس نواب الشعب تحسین الشفافیة في نشر المعلومات المتعلقة بالمیزانیة مما سیمكن  -
والمجتمع المدني من تقییم جملة اإلعتمادات الموظفة لتحقیق أهداف معینة ومقارنتها 

   .بالنتائج المحققة فعلیا
  

وفي إطار تنفیذ إستراتیجیة البرنامج، تم ضبط مجموعة من األهداف تتمحور حول تطویر 
منظومة التصرف في المیزانیة حسب جودة التقدیرات وتحسین الشفافیة مع مواصلة إرساء 

ٕاطار القدرة و األهداف حیث تم في هذا المجال إصدار منشور موحد إلعداد میزانیة الدولة 
  .2015على األداء لسنة 

  
ӀӀ– تقدیم عام لإلنجازات اإلستراتیجیة الخاصة بالبرنامج 

  :في میدان المالیة العمومیة اإلصالحات -2-1

 .بمنظومة التصرف في میزانیة الدولة حسب األهدافمواصلة اإلصالح المتعلق  -

 ).CDMT(إعداد إطار النفقات على المدى المتوسط الجملي و القطاعي  -
ــــة و نفقاتهــــا بالتعــــاون مــــع االتحــــاد األروبــــي -   إعــــداد أنمــــوذج قیاســــي للتنبــــؤ بمــــوارد الدول
) Modèle économétrique.( 
 .القانون األساسي للمیزانیة في صیغته الجدیدة إعداد مشروع -
 Partie(المشـــاركة فـــي إعـــداد مشـــروع تبویـــب المحاســـبة العمومیـــة وفـــق القیـــد المـــزدوج   -

double.( 
 ).تحت إشراف رئاسة الحكومة(المشاركة في فریق العمل إلصالح منظومة الدعم  -

 :نشر المعلوماتالشفافیة و -2-2

 Stratégie de(إلرســاء اســتراتیجیة اتصــال لــوزارة المالیــة المشــاركة فــي األشــغال األولیــة  -
communication( 

میزانیـــة المیزانیـــة حســـب األهـــداف و منظومـــة التصـــرف فـــي المشـــاركة فـــي ورشـــات عمـــل حـــول  -
 .المواطن
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ӀӀӀ -2014وتنفید میزانیة البرنامج لسنة  نتائج القدرة على األداء: 

 .تقدیم لتنفیذ میزانیة البرنامج  - 3-1
 

  : 1جدول عدد
ةالتوزیع حسب طبیعة النفق مقارنة بالتقدیرات 2014تنفیذ میزانیة البرنامج لسنة   

)إع الدفع(   
  ألف دینار: الوحدة                                                                                                       

 اإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات إنجازات تقدیرات بیــــــــــــان النفقات

2014 2014 

 %نسبة اإلنجاز  المبلغ )2( )1(

)2 (- )1( )2) /(1( 

 %107,1 347 5248 4901 نفقات تصرف         

 %127,6 1021 4717 3696 تأجیر عمومي 

 %46,8 604- 531 1135 وسائل مصالح

 %0,0 70- 0 70 تدخل عمومي

 %2,9 263- 80 271 تنمیةنفقات          

 %2,9 263- 08 271 إستثمارات مباشرة

 %2,9 263- 08 271 على المیزانیة       

  0   على القروض الخارجیة      

  0 0 0 تمویل عمومي

  0   على المیزانیة      

  0   على القروض الخارجیة      

  0 0 0 صنادیق خزینة       

 %101,6 84 5256 5172 :المجموع العام
  

د مقارنة بجملة .أ 5256ما قدره  2014بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان سنة 
   %.101.6د أي بنسبة إنجاز .أ 5172اإلعتمادات المرصودة والمقدرة ب

 : على مستوى نفقات التأجیر العمومي  ·



 

اإلعتمادات التي تم بلغت جملة من جملة نفقات التصرف حیث 
د مقارنة بجملة اإلعتمادات المرصودة لنفقات 

127.6%.  

مقارنة  د.أ 531ما قدره  2014
  .%46.8د أي بنسبة إنجاز لم تتجاوز 

حیث بلغت جملة اإلعتمادات  %
  .د كإعتمادات مرصودة لنفس الفقرة

  2014لسنة مصالح المیزانیة 
  )إع الدفع

  

باعتبار اسناد اعتمادات تكمیلیة لهذا 
  .منحة التنسیق والمراقبة:  2014

0
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وسائل مصالحتأجیر عمومي 
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من جملة نفقات التصرف حیث  %90مثلت نفقات التأجیر 
د مقارنة بجملة اإلعتمادات المرصودة لنفقات .أ 4717ما قدره  2014صرفها بعنوان سنة 
127.6د وبذلك تكون نسبة اإلنجاز .أ 3696التأجیر والمقدرة ب

 :على مستوى نفقات وسائل المصالح
2014بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان سنة 

د أي بنسبة إنجاز لم تتجاوز .أ 1135المقدرة بـعتمادات المرصودة لنفس الفقرة و 

 :على مستوى نفقات اإلستثمارات المباشرة

%2.9بالنسبة لإلستثمارات المباشرة لم تتجاوز نسبة اإلنجاز 
د كإعتمادات مرصودة لنفس الفقرة.أ 271د مقابل .أ 8التي تم صرفها 

مصالح المیزانیة  مقارنة بین تقدیرات وإنجازات میزانیة برنامج
إع الدفع( التوزیع حسب طبیعة النفقة 

  

  :ویفسر التباین بین هذه النسب كما یلي
باعتبار اسناد اعتمادات تكمیلیة لهذا %  127تجاوزت نسبة االنجاز : التأجیر العمومي 

2014البرنامج في إطار منح األعوان منحة جدیدة خالل سنة 

وسائل مصالح تدخل عمومي إستثمارات 
مباشرة تمویل عمومي

مثلت نفقات التأجیر 
صرفها بعنوان سنة 
التأجیر والمقدرة ب

  
على مستوى نفقات وسائل المصالح  ·

بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان سنة 
عتمادات المرصودة لنفس الفقرة و باإل

على مستوى نفقات اإلستثمارات المباشرة  ·

بالنسبة لإلستثمارات المباشرة لم تتجاوز نسبة اإلنجاز 
التي تم صرفها 

 
مقارنة بین تقدیرات وإنجازات میزانیة برنامج

ویفسر التباین بین هذه النسب كما یلي
التأجیر العمومي  -

البرنامج في إطار منح األعوان منحة جدیدة خالل سنة 

تقدیرات

إنجازات
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وهي نسب تختلف %  47لم تتجاوز نسبة استهالك هذه االعتمادات : وسائل المصالح  -
  : حسب نوعیة النفقات

ü  وذلك ناتج عن عدم تأشي %  42تبلغ نسبة االستهالك : استهالك الكهرباء
مراقب المصاریف العمومیة لوزاراة المالیة على القسط الثاني من التعهد االحتیاطي 

حیث تم غلق السنة  2014دیسمبر  12الستهالك الكهرباء والغاز الذي تم إصداره بتاریخ 
 .2014دیسمبر  15التهدات في المالیة وٕامكانیة التأشیر على 

ü  وذلك باعتبار أن برمجة %  26تبلغ نسبة االنجاز : وقود اإلطارات الوظیفیة
االعتمادات الخاصة بوقود االطارات تتم حسب عدد اإلطارات المستفیدة بالوصوالت 
وحسب قیمة الوصل خالل السنة المالیة غیر أن االعتمادات المستهلكة في هذه النفقة هي 

وصوالت توصلت بها الشركة الوطنیة الستغالل الوقود بعنوان االستهالك الفعلي خالص 
خالل تلك الفترة وتبعا لذلك فإن االعتمادات المستهلكة یمكن أن تفوق أو تقل عن 

 .االعتمادات المبرمجة
ü  فقط باعتبار أنه تم صرف %  3االعتناء بالبنایات ك تبلغ نسبة االنجاز

 )المساندة( 9ات ضمن اعتمادات البرنامج عدد النفقات الخاصة بالبنای
ü  ویعود ذلك لسوء تقدیر في %  54تبلغ نسبة االنجاز : مصاریف االستقباالت

 .2016االعتمادات سیتم مراجعته خالل میزانیة سنة 
ü وذلك لعدم برمجة الدورات التكوینیة %  13بلغت نسبة االنجاز : التكوین
  .الالزمة

م صرف هذه االعتمادات باعتبار عدم تسلم اشعار من المنظمة لم یت: التدخل العمومي  -
   (CABRI).المعنیة لخالص مساهمة تونس في المنظمة 

  

 تحلیلهاقدیم لنتائج القدرة على األداء و ت - 3-2

  . تطویر جودة تقدیرات موارد الدولة:  1.4الهدف 
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سنة  البالد منذأدت صعوبة الظرف االقتصادي واالجتماعي الذي تمر به : تقدیم الهدف -
األحداث الطارئة مما ة أمام كثرة المعطیات المتغیرة و انعدام الرؤیإلى ارتفاع الضبابیة و  2011

بالتالي فقد اد تقدیرات الموارد أكثر صعوبة وأصبح هامش الخطأ أكثر حدة و جعل عملیة إعد
الفترة تمت مالحظة تذبذب الفارق بین تقدیرات موارد الدولة واإلنجازات خاصة خالل 

  .2013وسنة  2010المتراوحة بین سنة 

ادي نظرا لما تكتسیه تقدیرات میزانیة الدولة من أهمیة في إطار قانون المالیة والمیزان االقتصو 
تنفیذ سیاستها االقتصادیة تالي تحدید قدرتها على اإلنفاق و بالمن لتحدید إمكانیات الدولة و 

حفاظا تالفیا لالنزالق و " موارد الدولةجودة تقدیرات تطویر "الجتماعیة، فإنه تم اختیار هدف وا
  .على سالمة التوازنات المالیة للدولة

  
  

  2جدول عدد 
  .تطویر جودة تقدیرات موارد الدولة: 1.4الهدف 

 

  

ف 
الھد

1.4
: 

تطویر جودة تقدیرات موارد الدولة
.  

  

 مؤشرات قیس األداء

  

 الوحدة

  

  إنجازات

 2013  

 

 تقدیرات

 2014  

)1 (  

  

  إنجازات

 2014  

)2  (

  نسبة اإلنجاز 

  (2) / (1) %مقارنة بالتقدیرات 

  :1المؤشر

  الفارق بین التقدیرات

  واالنجازات في الموارد

 الجبائیة

    %    2.0     1.6      0.06 100 

  : 2المؤشر 

  الفارق بین التقدیرات  

  واالنجازات في الموارد

 الدیوانیة 

     %      13.2     1.0     2.0 50 



 

تطویر جودة : 1.4ٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بالهدف 
 .تقدیرات موارد الدولة

  

  :2014تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقھا مقارنة بالتقدیرات لسنة 

  الجبائیةاالنجازات في الموارد 

بالنسبة لھذا المؤشر حیث سجل الفارق بین التقدیرات 

ویفسر ذلك بتحیین . مقدرة 1.6%

أما مقارنة بتقدیرات . 2014الموارد الجبائیة الجملیة في إطار قانون المالیة التكمیلي لسنة 

، ولذلك یجب مزید العمل على التقلیص في 

ھامش الخطأ من خالل دراسة الفرضیات االقتصادیة واألخذ بعین االعتبار كل المستجدات 

  واالنجازات في الموارد الدیوانیة

حیث بلغ  2014من التقدیرات المقدرة بقانون المالیة التكمیلي لسنة 

. مقدرة %1مقابل نسبة  %2الفارق بین التقدیرات و االنجازات في الموارد الدیوانیة بـ 

ویعود ھذا الفرق باألساس إلى تغیر الفرضیات االقتصادیة من ناحیة، حیث بلغ سعر صرف 

 %6.4محققة كما بلغت نسبة تطور واردات السلع والخدمات 

من ناحیة أخرى، لم تحقق بعض اإلجراءات 

0

0,5

1

1,5

2

الفارق بین التقدیرات : 1المؤشر
واالنجازات في الموارد الجبائیة
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ٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بالهدف مقارنة بین تقدیرات و 
تقدیرات موارد الدولة

تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقھا مقارنة بالتقدیرات لسنة 

االنجازات في الموارد الفارق بین التقدیرات و : 1.1.4المؤشر  

بالنسبة لھذا المؤشر حیث سجل الفارق بین التقدیرات  %100تم تسجیل نسبة انجاز تفوق 

1.6مقابل  %0.06واالنجازات في الموارد الجبائیة نسبة 

الموارد الجبائیة الجملیة في إطار قانون المالیة التكمیلي لسنة 

، ولذلك یجب مزید العمل على التقلیص في %3.8ن  المالیة األصلي فیبلغ المؤشر 

ھامش الخطأ من خالل دراسة الفرضیات االقتصادیة واألخذ بعین االعتبار كل المستجدات 

   .حتى تكون التقدیرات دقیقة وناجعة

واالنجازات في الموارد الدیوانیة الفارق بین التقدیرات : 2.1.4المؤشر  

من التقدیرات المقدرة بقانون المالیة التكمیلي لسنة  %50تم تحقیق نسبة 

الفارق بین التقدیرات و االنجازات في الموارد الدیوانیة بـ 

ویعود ھذا الفرق باألساس إلى تغیر الفرضیات االقتصادیة من ناحیة، حیث بلغ سعر صرف 

محققة كما بلغت نسبة تطور واردات السلع والخدمات  1.650قابل م 1.700

من ناحیة أخرى، لم تحقق بعض اإلجراءات و. مقدرة %4.9منجزة لكامل السنة مقابل 

المؤشر
واالنجازات في الموارد الجبائیة

الفارق بین التقدیرات :  2المؤشر 
واالنجازات في الموارد الدیوانیة

2014تقدیرات 

2014إنجازات 

مقارنة بین تقدیرات و 

  
تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقھا مقارنة بالتقدیرات لسنة           

- 

تم تسجیل نسبة انجاز تفوق 

واالنجازات في الموارد الجبائیة نسبة 

الموارد الجبائیة الجملیة في إطار قانون المالیة التكمیلي لسنة 

ن  المالیة األصلي فیبلغ المؤشر قانو

ھامش الخطأ من خالل دراسة الفرضیات االقتصادیة واألخذ بعین االعتبار كل المستجدات 

حتى تكون التقدیرات دقیقة وناجعة

- 

تم تحقیق نسبة 

الفارق بین التقدیرات و االنجازات في الموارد الدیوانیة بـ 

ویعود ھذا الفرق باألساس إلى تغیر الفرضیات االقتصادیة من ناحیة، حیث بلغ سعر صرف 

1.700الدوالر 

منجزة لكامل السنة مقابل 

تقدیرات 

إنجازات 
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تسویة وضعیة السیارات المنتفعة باإلعفاء (المدرجة بقانون المالیة التكمیلي المردود المرتقب 

  ).عند التورید

  .جودة تقدیرات نفقات الدولة تطویر:  2-4الھدف 

یرمي ھذا الھدف إلى تحسین جودة تقدیرات نفقات الدولة وذلك بالتقلیص في   ::تقدیم الھدفتقدیم الھدف  --

الفارق بین االعتمادات المرسمة بقانون المالیة واالنجازات الفعلیة باعتبار الفارق المسجل 

  .التنمیةخالل السنوات األخیرة سواء على مستوى نفقات التصرف أو نفقات 
  3جدول عدد 

  تطویر جودة تقدیرات نفقات الدولة:  2-4الهدف 

  

ف 
الھد

2.4
: 

تطویر جودة تقدیرات 
نفقات

 
الدولة
.  

مؤشرات قیس     

 األداء

       

 الوحدة   

إنجازات 

2013 

 تقدیرات

 2014  

)1 (  

  

  إنجازات 

2014  

)2  (

  نسبة اإلنجاز

  (2) / (1) %مقارنة بالتقدیرات 

  :1المؤشر

الفارق بین    

  التقدیرات

  واالنجازات بالنسبة

 لنفقات التصرف    

         

       % 

 

    3.2 

 

      3 

 

     1.7   

 

100 

  : 2المؤشر 

الفارق بین  

  التقدیرات

واالنجازات بالنسبة 

 لنفقات التنمیة

 

    % 

      

    8.6 

 

8 

  

      10.8 

 

74 



 

  :  2-4الھدف مؤشرات قیس األداء الخاصة ب
  .تطویر جودة تقدیرات نفقات الدولة

  

  :2014تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقھا مقارنة بالتقدیرات لسنة 

  الفارق بین التقدیرات واالنجازات بالنسبة لنفقات التصرف 

حیث بلغ الفارق بین االنجازات بالنسبة لهذا المؤشر 

 2014ویعود هذا االنجاز إلى تحیین نفقات التصرف ضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 
حیث تمت مراجعة : 2014أوت  19

فكانت االنجازات  2014إلعداد تقدیرات قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  الفارق بین التقدیرات واالنجازات بالنسبة لنفقات التنمیة

بالنسبة لهذا المؤشر حیث بلغ الفارق بین انجازات 

0

2

4

6

8

10

12

الفارق بین التقدیرات : 1المؤشر
واالنجازات بالنسبة لنفقات التصرف
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مؤشرات قیس األداء الخاصة بمقارنة بین تقدیرات و إنجازات 
تطویر جودة تقدیرات نفقات الدولة

تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقھا مقارنة بالتقدیرات لسنة 

الفارق بین التقدیرات واالنجازات بالنسبة لنفقات التصرف  : 1.2.4المؤشر 

بالنسبة لهذا المؤشر  %100تم تسجیل نسبة انجاز فاقت 
  .مقدرة %3مقابل  1.7%

ویعود هذا االنجاز إلى تحیین نفقات التصرف ضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 
19المؤرخ في  54المصادق علیه بمقتضى القانون عدد 

إلعداد تقدیرات قانون المالیة التكمیلي لسنة الفرضیات المعتمدة 
  .قریبة من التقدیرات

الفارق بین التقدیرات واالنجازات بالنسبة لنفقات التنمیة : 2.2.4المؤشر 

بالنسبة لهذا المؤشر حیث بلغ الفارق بین انجازات   %74تم تسجیل نسبة انجاز في حدود 
  .مقدر %8مقابل  %10.8نفقات التنمیة و التقدیرات 

الفارق بین التقدیرات :  2المؤشر 
واالنجازات بالنسبة لنفقات التنمیة

2014تقدیرات 

2014إنجازات 

مقارنة بین تقدیرات و إنجازات 

  
تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقھا مقارنة بالتقدیرات لسنة 

المؤشر  -

تم تسجیل نسبة انجاز فاقت 
1.7والتقدیرات 

ویعود هذا االنجاز إلى تحیین نفقات التصرف ضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 
المصادق علیه بمقتضى القانون عدد 

الفرضیات المعتمدة 
قریبة من التقدیرات

المؤشر  -

تم تسجیل نسبة انجاز في حدود 
نفقات التنمیة و التقدیرات 

تقدیرات 

إنجازات 
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 - امنیة -مشاكل عقاریة(ویعود ذلك إلى تأخیر أو تعطل انجاز العدید من المشاریع بالجهات 
  ...)طاقة انجاز الوزارات -طول إجراءات الصفقات العمومیة -عزوف مقاولین

عدم استقرار ( 2014ارة في هذا اإلطار إلى أنه نظرا للوضع الراهن بالبالد سنة وتجدر اإلش
لم یمكن من اتخاذ إجراءات عملیة كبرى لدفع القطاعات ...)  سیاسي ووضع امني هش

  .للترفیع من نسق انجاز نفقات التنمیة خاصة بالجهات الداخلیة للبالد

  .المتعلقة بالمیزانیة تحسین الشفافیة في نشر المعلومات:  3-4الهدف 

تتولى مصالح وزارة المالیة وبصفة دوریة نشر جملة من المعطیات : : تقدیم الهدف تقدیم الهدف   --
 - النفقات -الموارد(واإلحصائیات المتعلقة بالنتـائج المسجلة على مستوى المـالیة العمومیة 

  ). الدین العمومي
بتاریخ  41وقصد مزید تدعیم منظومة الشفافیة ونشر البیانات خاصة بعد إقرار المرسوم عدد  

والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلداریة للهیاكل العمومیة، تعمل الهیاكل  2011ماس  26
المتدخلة في برنامج مصالح المیزانیة على نشر كل ما یتعلق بالمالیة العمومیة من معطیات 

وتقدیرات في آجال مقبولة تمكن المستعملین من الحصول على معلومة كاملة وذات إحصائیة 
  .جودة وفي الوقت المناسب

  
  

   4جدول عدد 

  .تحسین الشفافیة في نشر المعلومات المتعلقة بالمیزانیة:  3- 4الھدف 
  

ف 
الھد

3.4
: 

تحسین الشفافیة في نشر 
المعلومات المتعلقة بالمیزانیة

  

 مؤشرات قیس األداء

  
 الوحدة

إنجازات 
2013 

 تقدیرات
 2014  
)1 (  
  

  إنجازات
 2014  

)2  (  

  نسبة اإلنجازات
  %مقارنة بالتقدیرات  

 (1) / (2)  

  :1المؤشر
  أجال نشر المعطیات

الخاصة بمتابعة تنفیذ 
 المیزانیة

 61.2 49 30 46 الیوم      

  :2المؤشر 
  دوریة صدور التقاریر

 الخاصة بمیزانیة الدولة 
 100         6.5 20 24 الشھر     



 

  :3-4الھدف مقارنة بین تقدیرات و إنجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة ب
  .تحسین الشفافیة في نشر المعلومات المتعلقة بالمیزانیة

  

  :2014تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

  آجال نشر المعطیات الخاصة بمتابعة تنفیذ میزانیة الدولة

بالنسبة لهذا المؤشر حیث بلغ المعدل السنوي لعدد 
 25یوما مقدرة و 30یوما مقابل  49

انیة الدولة تمر بعدید تجدر اإلشارة إلى أن دورة إعداد النشریة الشهریة لمتابعة تنفیذ میز 
خارج البرنامج مما یسبب تأخیرا في آجال 

عدید اإلضرابات في  2014كما شهدت سنة 
أثرت على آجال الحصول على بعض المعطیات خاصة منها المتعلقة 

0
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أجال نشر المعطیات الخاصة : 1المؤشر
بمتابعة تنفیذ المیزانیة
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مقارنة بین تقدیرات و إنجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة ب

تحسین الشفافیة في نشر المعلومات المتعلقة بالمیزانیة 
  

تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

آجال نشر المعطیات الخاصة بمتابعة تنفیذ میزانیة الدولة : 1.3.4المؤشر 

بالنسبة لهذا المؤشر حیث بلغ المعدل السنوي لعدد  %61تم تحقیق نسبة انجاز في حدود 
49األیام الالزمة لنشر النتائج الشهریة لتنفیذ میزانیة الدولة 

  .یوما كقیمة مستهدفة لهذا المؤشر

تجدر اإلشارة إلى أن دورة إعداد النشریة الشهریة لمتابعة تنفیذ میز 
خارج البرنامج مما یسبب تأخیرا في آجال دید المتدخلین من خارج اإلدارة و تضم ع

كما شهدت سنة . الحصول على المعطیات الالزمة إلعدادها
أثرت على آجال الحصول على بعض المعطیات خاصة منها المتعلقة  قطاع المالیة
  

المؤشر دوریة صدور التقاریر : 2المؤشر 
الخاصة بمیزانیة الدولة 

2014

2014

  

مقارنة بین تقدیرات و إنجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة ب

  
تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

المؤشر  -

تم تحقیق نسبة انجاز في حدود 
األیام الالزمة لنشر النتائج الشهریة لتنفیذ میزانیة الدولة 

یوما كقیمة مستهدفة لهذا المؤشر

تجدر اإلشارة إلى أن دورة إعداد النشریة الشهریة لمتابعة تنفیذ میز و 
تضم عالمراحل و 

الحصول على المعطیات الالزمة إلعدادها
قطاع المالیة

  .  بالمداخیل
  

2014تقدیرات 

2014إنجازات 
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  دوریة صدور التقاریر الخاصة بمیزانیة الدولة : 2.3.4المؤشر  -

نشر التقریر المتعلق  2014حیث تم خالل سنة   %100حقق هذا المؤشر نسبة انجاز بـ 
للمالیة  2013إال أن هذا التقریر یمثل ملخصا لنتائج سنة . 2013بالمالیة العمومیة لسنة 

تم نشره بصفة وقتیة في انتظار استكمال التقریر السنوي ة المتعلقة باإلدارات المركزیة و العمومی
. االجتماعي والجماعات المحلیةوصنادیق الضمان حول النتائج المجمعة بین اإلدارة المركزیة 

یعود ذلك أساسا لصعوبة الحصول على المعطیات المتعلقة بنتائج صنادیق الضمان و 
االجتماعي التي إن توفرت تكون في شكل إجمالي دون أي تفاصیل مما یعیق عملیة إعداد 

  .التقریر في اآلجال المحددة

  التصرف حسب األهدافالتوجه نحو منظومة :  4-4الهدف

یساهم هذا الهدف  في ترجمة المجهودات المبذولة لضمان التركیز  : تقدیم الهدف -
التدریجي لمنظومة التصرف في المیزانیة حسب األهداف بما في ذلك جمیع جوانب هذا 

المادیة حسب برامج عمومیة على توظیف اإلمكانیات البشریة و  اإلصالح الذي یقوم أساسا
منها جملة من األهداف التي یتم  قیس درجة تحقیقها من خالل مؤشرات   یضبط لكل

  .موضوعیة لقیس األداء

 :ویتطلب تركیز المنظومة الجدیدة
ü  الترتیبي للمالیة العمومیةمراجعة اإلطار التشریعي و  
ü   اعتماد تبویب جدید لمیزانیة الدولة  
ü  تطویر األنظمة الرقابیة    
ü القید المزدوج المرور إلى نظام المحاسبة ذات  
ü  التطبیقات اإلعالمیة مع المنظومة الجدیدةمالئمة النظام المعلوماتي و.  

  :مرجع الهدف -

ü  2004جدید من القانون األساسي للمیزانیة لسنة  11الفصل  



 

 2010صادقة علیه سنة المو  2008
قیادة مشروع تطویر اللجنة الوزاریة لتنسیق و 

  2014دیسمبر  23
  .2012جوان  23بتاریخ  42منشور القدرة على األداء للسیاسات العمومیة عدد 

  التوجه نحو منظومة التصرف حسب األهداف

  تقدیرات

 2014  

  انجازات

 2014  

  نسبة االنجازات

  مقارنة بالتقدیرات

2014  

 

61 

 

  

 

61 

  

  

100  

تركیز منظومة التصرف في  :الخاص بالھدف
  المیزانیة حسب األھداف

  

  :2014تفسیر النتائج التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 
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2014تقدیرات 

نسبة االعتمادات التي یتم ضبطھا و تنفیذھا وفق 

103 

2008نظومة الذي تم إعداده سنة المخطط المدیري للم
اللجنة الوزاریة لتنسیق و من طرف المصادقة  علیه ثم تحیینه و 

23التصرف في میزانیة الدولة حسب األهداف بتاریخ 
منشور القدرة على األداء للسیاسات العمومیة عدد 

  

  5جدول عدد 
التوجه نحو منظومة التصرف حسب األهداف 4.4الھدف

  وحدة 

  المؤشر

  تقدیرات

 2013  

  انجازات

 2013  

  نسبة

االنجازات مقارنة 
بالتقدیرات
2013  

 

-   

41  

 

-  61

 

الخاص بالھدفات مؤشر قیس األداء انجازمقارنة بین تقدیرات و
المیزانیة حسب األھداف

تفسیر النتائج التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

2014انجازات 

نسبة االعتمادات التي یتم ضبطھا و تنفیذھا وفق 
منظور برامجي

نسبة االعتمادات التي یتم ضبطھا و 
تنفیذھا وفق منظور برامجي

ü المخطط المدیري للم
ثم تحیینه و 

التصرف في میزانیة الدولة حسب األهداف بتاریخ 
ü  منشور القدرة على األداء للسیاسات العمومیة عدد

 

نسبة االعتمادات التي یتم 
ضبطھا و تنفیذھا

  
وفق منظور برامجي

  

المؤشر

 

% 

 

مقارنة بین تقدیرات و

 

تفسیر النتائج التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة تحلیل و  

نسبة االعتمادات التي یتم ضبطھا و 
تنفیذھا وفق منظور برامجي
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 نسبة االعتمادات التي تم ضبطها وفق منظور برامجي:  1.4.4المؤشر  -

من جملة نفقات %61قدرت نسبة االعتمادات التي تم ضبطها وفق المنظور ألبرامجي بحوالي 
مما هو   %100 وتكون بذلك نسبة االنجاز قد ناهزت. المیزانیة دون اعتبار الدین العمومي 

ذلك أن هذه السنة شهدت دخول وزارات الدفعة الثانیة  2014مبرمج خالل سنة 
إلى المنظومة الجدیدة  وبهذا تكون مجموع النفقات المبوبة )النقل‘الصناعة‘التجهیز‘المالیة(
میزانیة الدولة دون (د.م 23350د من مجموع .م14142سب المنظور ألبرامجي حوالي ح

  ).د.م 4675اعتبار الدین العمومي المقدر ب 

  :طریقة احتساب المؤشر
����������  نسبة االعتمادات التي یتم ضبطها و تنفیذها وفق منظور برامجي =   

  
ӀV-التوجهات المستقبلیة لتحسین األداء:  

 :النقائص المتعلقة بتنفیذ البرنامجاإلشكالیات و  ·
 عدم التحكم في آجال الحصول على المعطیات من المتدخلین من خارج البرنامج -
األوضاع الحالیة للبالد وتفاقم مطلبیة الجهات أدى إلى ترسیم مشاریع غیر قابلة  -

 .لالنجاز خالل السنة
 .عدم توفیر مخزون عقاري النجاز المشاریع -
 .بعض اإلدارات الجهویة لإلمكانیات البشریة والمادیةافتقار  -

  :التدابیر واألنشطة المقترحة لتدارك االخالالت في تنفیذ مؤشرات البرنامج ·
التقید بروزنامة واضحة تضبط اآلجال ومزید التنسیق بین مزید تنظیم فریق العمل و  -

 .مختلف المتدخلین في البرنامج
نبؤ والمتعلق بـإعداد میزانیة الدولة مما سیساعد على إنهاء إعداد األنموذج القیاسي للت -

 .تحسین جودة التقدیرات
 .عدم ترسیم مشاریع جدیدة قبل تسویة المشاكل العقاریة والتقدم في الدراسات -
 .العمل على توفیر مخزون عقاري إلنجاز المشاریع -
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 .تقییم موضوعي لقدرة الوزارات على انجاز المشاریع المبرمجة -
 .متابعة دوریة لتنفیذ المیزانیة وتحسیس الوزارات بضرورة تحسین نسب التنفیذإرساء  -
حث المركز الوطني لإلعالمیة على استغالل المنظومة الجدیدة لمتابعة المشاریع  -

 .العمومیة
تحسین ظروف العمل خاصة منها المعدات المكتبیة واإلعالمیة التي ال تتماشى  -

 .)logiciels(جیات ومتطلبات العمل من منظومات و برم
إعادة تنظیم فریق العمل وٕاعادة توزیع المهام مما یضفي أكثر سرعة ونجاعة على  -

 .األعمال المنجزة
 .تنظیم دورات تكوینیة قصد دعم وتطویر قدرات فریق عمل برنامج مصالح المیزانیة -

  
  

  

  

  

  

  

  

 

 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

الدین العمومي: 5برنامج عدد   
 

2015 
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  : )المسؤول عن البرنامج(تقدیم رئیس البرنامج 
اسة برنامج المدیر العام للتصّرف في الدین والتعاون المالي، رئشاكر السلطاني السید تولى 

ثم تلته في رئاسة  .2014أكتوبر  13إلى  2011جویلیة  15من تاریخ   الدین العمومي 
  .للتصّرف في الدین والتعاون الماليالمدیرة العامة  كوثر بابیةالبرنامج السیدة 

  
Ӏ .التقدیم العام للبرنامج :  

یقوم قطاع المالّیة العمومّیة بدور هام في تعبئة الموارد الداخلّیة والخارجّیة لدفع النشاط 
االقتصادي بالبالد والمساهمة في تحقیق التوازنات المالّیة الكبرى ویمثل الدین العمومي حلقة 

، ویتمثل موارد االقتراضبتمویل حاجیات المیزانیة لهدف ی حیث مهمة في هذه التوازنات
الهدف الرئیسي للبرنامج في متابعة ومزید التحكم في المدیونیة المرتبطة بسیاسة المالیة 

ویشمل الدین العمومي مجموع التعهدات . العمومیة والظرف االقتصادي المحلي والعالمي
الدین  (ومع غیر المقیمین )الدین العمومي الداخلي(من طرف الدولة بالداخل المالیة المبرمة 

  . )العمومي الخارجي
في إطـار ) النشیط عملیات السحب والتسدید والتصرف(یتّم التصرف ومتابعة هذه التعهدات 

مجلة المحاسبة  –القانون األساسي للمیزانیة  -قانون المالیة  (نصوص قانــونیة محددة 
  .التداینتضبط اإلجراءات والمبالغ القصوى المرتبطة بعملیات  )...میةالعمو 

في تنویع مصادر الدین وآلیاته  الدین العموميتتمثل المحاور الرئیسّیة الستراتیجیات برنامج 
والعمل على تطویر السوق المحلیة   وآجال سداده والضغط على كلفته والمخاطر المتعلقة به

تصرف نشیط في الدین العمومي وذلك بهدف االستجابة لحاجیات  وٕارساءلسندات الدولة 
مزید التحكم في مستوى الدیـن العمومي والتقلیص  بالتوازي معالمیزانیة من موارد االقتراض 

وخارجة نسبیا عن أداء التصرف في عدیدة  التي تبقى رهینة عوامل خارجیة من المدیونیة 
 .الدین العمومي

المحافظة على مستوى مقبول  :في ما یلي الدین العمومية  لبرنامج تتمثل المهام األساسی
ضمان مستوى به و متابعة مختلف المخاطر المتعلقة و  للدین على المدى المتوسط والطویل

 .تطویر السوق المحلیة لسندات الدولةو  أدنى لسیولة الخزینة یغطي الدفوعات المنتظرة
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             :امجرنأهداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة بالب 

  :  تتمثل أهداف البرنامج في المحاور التالیة
ü                                            التحكم في تكلفة الدین العمومي 
ü تحسین التصرف في المخاطر المتعلقة بالدین        
ü                 ى المدیونیة           التحكم في مستو   إحكام التصرف في سیولة الخزینة                       
ü تطویر السوق المالیة لسندات الدولة 
  
  

ӀӀ .تقدیم عام لإلنجازات اإلستراتیجیة الخاصة بالبرنامج:   

أهم اإلصالحات واألهداف اإلستراتیجیة التي تم تحقیقها والتي لها عالقة مباشرة . 1.2
  :بالبرنامج

 يتتمثل إستراتیجیة برنامج الدین العمومي في التأطیر العام للتصرف في الدین العموم
والتعاون المالي وتضبط  بالتنسیق  مع السیاسات االقتصادیة الوطنیة والمواكبة الیقظة لتطور 

  .الظرف االقتصادي والمالي على الصعید الوطني والعالمي ومتابعة تنفیذها

من أهم األهداف  ذات العالقة المباشرة بالبرنامج هي  توفیر موارد االقتراض الداخلیة  
والخارجیة المقدرة بمیزانیة الدولة مع الحرص على التخفیض في  كلفة التداین وتقلیص 
المخاطر المرتبطة بالدین العمومي إلى مستوى مقبول إضافة إلى السعي لتطویر السوق 

   . سندات الخزینة  وتنشیطهالمالیة الثانویة ل

أهم اإلنجازات واألنشطة التي تم القیام بها لتحقیق أهداف البرنامج وعالقتها . 2.2
  :بالنفقات التي تم تنفیذها على مستوى البرنامج

من أهم األهداف  ذات العالقة المباشرة بالبرنامج هي  توفیر موارد االقتراض الداخلیة 
الدولة مع الحرص على التخفیض في  كلفة التداین وتقلیص  والخارجیة المقدرة بمیزانیة

المخاطر المرتبطة بالدین العمومي إلى مستوى مقبول إضافة إلى السعي لتطویر السوق 
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المالیة الثانویة لسندات الخزینة  وتنشیطه وفي هذا اإلطار تم إنجاز األنشطة التالیة خالل 
  : 2014سنة 
للقروض الخارجیة ومتابعة تعبئة موارد االقتراض  إبداء الرأي في الشروط المالیة -
 :ونذكر منها خاصة) القروض الخارجیة الموظفة أو قروض دعم المیزانیة(

ü  د بعنوان قرض االستعداد االئتماني المبرم مع صندوق .م 1735تعبئة حوالي
 . 2013النقد الدولي في جوان 

ü  سبتمبر  8د األوروبي في الذي تم إبرامه مع االتحا" الدعم المالي الكلي"قرض
أورو وهي آلیة تهدف أساسا إلى مساعدة الدول المنتفعة على .م 300بمبلغ  2014

 .مجابهة الصعوبات على مستوى توازناتها المالیة على المدى القصیر
  

"  JBICالتنمیة الیاباني " تم القیام بإصدارات بالسوق المالیة العالمیة بضمان كل من  بنك  -
وذلك   م دوالر أمریكي500ملیار یان یاباني وضمان الحكومة األمریكیة بمبلغ  50بمبلغ 

لتفادي  الكلفة  المرتفعة لإلصدار المباشر نظرا لتراجع الترقیم السیادي للبالد التونسیة منذ 
في إعداد إصدار  2014كما تمت المشاركة في الثالثي األخیر من سنة . 2011سنة  

بمبلغ  2015باشر في السوق المالیة العالمیة، تم تعبئته الحقا في جانفي قرض رقاعي م
دوالر أمریكي وهو یعتبر مبلغ قیاسي یدل على استرجاع المستثمرین الثقة في .م 1000

" Fitch"البالد التونسیة  مما أدى الحقا إلى تحسن الترقیم السیادي من طرف وكالة الترقیم 
 . أفاق مستقرةمع ' -BB 'إلى 2015في مارس 

  
وللتحكم في مخاطر  السوق  على القروض الخارجیة تتم المتابعة المنتظمة لتطورات نسبة   -

 libor  et" ونسب الفائدة المرجعیة المتغیرة   " taux de swap "فائدة االئتمان 
euribor 6 mois " على السوق المالیة العالمیة وذلك لتثبیت نسب الفائدة العائمة  في

تثبیت نسبة  2014المناسب لتفادي مخاطر ارتفاعها وقد تم  خالل شهر جوان   الوقت
م أورو بنسب فائدة  613.5قروض للبنك الدولي على قائم دین بـ  6الفائدة العائمة لـ 

 %. 2.05و %  0.81تتراوح بین 
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خلیة د بالسوق الدا.م 3207.1أما بالنسبة  لإلصدار على السوق المالیة الداخلیة تم تعبئة  -
بعنوان رقاع الخزینة ونظرا النسق التصاعدي الذي شهدته نسبة الفائدة بالسوق النقدیة تم 
السعي إلى اختیار العروض التي تضمن أقل كلفة  والترفیع في مدة السداد قصد التقلیص 

 .من مخاطر إعادة التمویل على المدى القصیر والمتوسط
قصد "  switch"تم استعمال آلیة المبادلة  وفي إطار التحكم في مخاطر إعادة التمویل 

الحد من   الضغط على سیولة الخزینة ومكنت من التخفیض في مبلغ التسدیدات بعنوان 
   .م د 477.4بمبلغ  2014رقاع الخزینة لسنة 

 
 :في إطار التصرف في سیولة الخزینة تمت -

ü  المتابعة الحینیة  لرصید الخزینة والسعي إلى تزویده بالموارد الالزمة عند الضرورة
  . لضمان تغطیة نفقات الدولة

ü االعتماد على اإلیداعات بالخزینة  العامة من خـالل توظیـف ومتابعة  السعي إلى
،  "رن مكر " إیداعات الموارد المتوفرة بالخزینة العامة للبالد التونسیة في الحسابات 

من قائم الدین الداخلي ومن أهم اإلیداعات   %50حیث تمثل هذه اإلیداعات حوالي 
 .دخار البریديتلك المتأتیة من موارد اال

 
كما أن البحث عن مصادر تمویل بدیلة للتداین یعزز تحقیق أهداف البرنامج لذلك    -

البدء  في إعداد إصدار الصكوك اإلسالمیة باعتباره مصدر تمویل بدیل  2014تم في سنة 
لالقتراض یساهم في التقلیص من نسبة المدیونیة العمومیة  إال أن اإلصدار لم یتم في موفى 

  . ود إشكالیات قانونیة  حالت دون استكمال عملیة اإلصدارنظرا لوج  2014سنة 
  

في إطار تحقیق  2014یجدر التذكیر أن جمیع األنشطة التي تم القیام بها سنة 
أهداف برنامج الدین العمومي لم ینجر عنها أي زیادة في النفقات االعتیادیة لإلدارة العامة 

 . للتصرف في الدین والتعاون المالي
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ӀӀӀ . 2014نتائج القدرة على األداء وتنفیذ میزانیة البرنامج لسنة:  

  :تقدیم تنفیذ میزانیة البرنامج  3-1

  

  مقارنة بالتقدیرات التوزیع حسب طبیعة النفقة 2014تنفیذ میزانیة البرنامج لسنة 

تقدیرات سنة   بیان النفقات
2014  

انجازات سنة 
2014   

  االنجازات مقارنة بالتقدیرات
  % المبلغ                  نسبة االنجاز   

  88  115.598-  849.002  964.600  نفقات تصرف
  93.6  54.300-  798.300  852.600  تأجیر عمومي

  45.3  61.298-  50.702  112.600  وسائل مصالح

  تدخل عمومي

  55.52  2.224  2.776  5  نفقات تنمیة
  55.52  2.224  2.776  5  استثمارات مباشرة

  المیزانیة على

  على القروض الخارجیة

  صنادیق خزینة

  87.84  -117.82  851.78  969.6  المجموع العام
  

 969.6د مقابل .أ 851.78بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها لبرنامج الدین العمومي 
  .%87.84د كإعتمادات مرصودة للبرنامج وبالتالي بلغت نسبة اإلنجاز .أ

 :نفقات التأجیر العمومي مستوىعلى  ·

د مقابل جملة .أ 798.3بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان التأجیر العمومي 
  .%93.6د أي بنسبة إنجاز بلغت .أ 852.6اإلعتمادات المرصودة المقدرة ب 
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 :على مستوى وسائل المصالح  ·
 50.702 2014خالل سنة بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها لبرنامج الدین العمومي 

د من جملة اإلعتمادات المرصودة وبالتالي لم تتجاوز نسبة اإلنجاز .أ 112.6د مقابل .أ
45.3%.  

 :على مستوى اإلستثمارات المباشرة ·
د كإعتمادات مرصودة بالنسبة لنفقات .أ5د مقابل .أ 2.776بلغت جملة اإلعتمادات المنجزة 

  .%55.52بـالتنمیة أي بنسبة إنجاز قدرت 

  2014مقارنة بین تقدیرات وانجازات میزانیة برنامج الدین العمومي لسنة 
  التوزیع حسب طبیعة النفقة

  

  
  

 

  :وتحلیلها تقدیم لنتائج القدرة على األداء 3-2

  التحكم في تكلفة الدین العمومي:  1-5الهدف 

تعتبر متابعة تكلفة الدین العمومي والتحكم فیه من أهم مؤشرات أداء  :تقدیم الهدف -
ویتمثل في الضغط على تكلفة الدین عبر التصرف النشیط  . التصرف في الدین العمومي

  .وذلك باستعمال آلیات التغطیة في الوقت المناسب
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  1جدول عدد
  التحكم في تكلفة الدین العمومي: 1- 5الهدف  

  
  نسبة

االنجازات  
مقارنة 
بالتقدیرات 
2014 

انجازات 
2014 

  
تقدیرات 
2014 

  نسبة 
االنجازات 
مقارنة 

بالتقدیرات 
2013 

انجازات 
2013 

تقدیرات 
2013 

وحدة 
 المؤشر

 مؤشرات قیس األداء

ف 
الھد

5-
1:

  

التحكم في تكلفة الدین العمومي
  

  

  

   97.7% 

 

    4.3      4.2       102.2%    4.5   4.6 % 

  : 1.1.5.المؤشر 

  

معدل تكلفة الدین       

 العمومي

  
  
  

  نسبة اإلنجازات مقارنة بالتقدیرات بالنسبة للهدف األول التحكم في تكلفة الدین العمومي 
  

 
 

 

 

4,14
4,16
4,18

4,2
4,22
4,24
4,26
4,28

4,3
4,32

2014تقدیرات  2014إنجازات 

نسبة اإلنجازات مقارنة بالتقدیرات

التحكم في تكلفة الدین العمومي 
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  :2014لسنة  لنتائج القدرة على األداءتحلیل وتفسیر 

  معدل تكلفة الدین العمومي: 1.1.5.المؤشر  -

متجاوزا كلفة الدین العمومي  2014بالنسبة لسنة %  97.7إنجاز بـ  سجل المؤشر نسبة
%  6.32ویرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع كلفة الدین الداخلي التي بلغت %  0.1المقدرة بـ 

والتي تعكس نسبة الفائدة المرتفعة على إصدارات رقاع الخزینة طویلة المدى المرتبطة بارتفاع 
 2.82بالمقابل بلغت كلفة الدین الخارجي العمومي . ى البنوكنسبة التضخم ونقص السیولة لد

) أشهر 6اللیبور واألوریبور(نظرا لالنخفاض الملحوظ الذي شهدته نسب الفائدة المرجعیة % 
  .في األسواق المالیة  العالمیة

التحكم  في المخاطر المتعلقة بالدین العمومي:  2-5الهدف   

  :تقدیم الهدف -

العمومي عرضة لعدید المخاطر التي یمكن أن تؤثر سلبا على تطور حجمه تعد حافظة الدین 
  ویتعین على هیكل الدین العمومي السهر على حسن  التصرف في هذه المخاطر وكلفته
  :وذلك بـ

التحكم في مخاطر الصرف عبر الترفیع في مناب الـدین الداخــلي وتنویع عمالت التداین  -
  .الخارجي

 .طر نسب الفائدة المرتبطة بالقروض ذات نسب الفائدة المتغیرةالتخفیض من مخا - 
التحكم في مخاطر إعادة التمویل من خالل التمدید في مدة تسدید الدین وتفادي الدین  -

  .قصیر المدى
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  2جدول عدد
  التحكم في المخاطر المتعلقة بالدین العمومي: 2- 5الهدف  

  نسبة
االنجازات  

مقارنة 
بالتقدیرات 
2014 

  
انجازات 
2014 

  
تقدیرات 
2014 

  نسبة
االنجازات  

مقارنة 
بالتقدیرات 

2013 

انجازات 
2013 

  
تقدیرات 
2013 

  
وحدة 
 المؤشر

  
  مؤشرات 
 قیس األداء

ف 
الھد

5-
2:

  

التحكم في المخاطر المتعلقة بالدین العمومي
  

  

    97.3%     38.9     40      115.9%   42.9  37 % 

  :1.2.5.المؤشر 
  مناب الدین

 الداخلي من الدین العمومي 

    58%       20.68     12       136.3%    13.2     18  %  
  :2.2.5المؤشر   

  مناب الدین 
  الخارجي بنسب فائدة متغیرة

  سنة  6    6.4     106.7%       6.8     6.3       92.6%     
  : 3.2.5المؤشر   

  سدادمعدل مدة 
  الدین العمومي 

  سنة  5.6    5.57    99.5%      5.5     4.73      86%    
  : 4.2.5المؤشر   

  معدل مدة اعادة التسعیر

 

 نسبة اإلنجازات مقارنة بالتقدیرات للهدف الثاني التحكم في المخاطر المتعلقة بالدین العمومي
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  :2014لسنة  تحلیل وتفسیر  لنتائج القدرة على األداء

  مناب الدین الداخلي من الدین العمومي: 1.2.5.المؤشر  -

أي أقل بنقطتین من مناب الدین الداخلي من الدین % 97.3بلغت نسبة انجاز المؤشر 
یفسر هذا الفارق بزیادة حجم االقتراض إجماال حیث بلغ . 2014العمومي  المقدر لسنة 

ملیون دینار  3312.4ار اقتراض خارجي وملیون دین 4715ملیون دینار منها  7982.4
بإصدار القرض الرقاعي الوطني  2014كما تمیز االقتراض الداخلي لسنة .  اقتراض داخلي

ملیون دینار وأدى إلى تعلیق إصدار رقاع خزینة  959في شهر جوان حیث مكن من  تعبئة 
لبنوك لالكتتاب في القابلة للتنظیر في تلك الفترة لصعوبة توفر السیولة الالزمة لدى ا

اإلصدارین معا  مما أدي إلى انخفاض طفیف في مناب حجم الدین الداخلي مقارنة بما تم 
  .  الدین العمومي% 38.9تقدیره لیصل إلى 

  مناب الدین الخارجي بنسب فائدة متغیرة:2.2.5المؤشر    -

ع حجم وذلك بسبب ارتفا 2014في سنة % 60لم تتجاوز نسبة االنجاز لهذا المؤشر 
القروض الخارجیة بالدوالر بنسب فائدة متغیرة من حجم الدین الخارجي العمومي في موفى 

قروض للبنك الدولي باألورو فقط نظرا  6تثبیت نسب فائدة  2014وتم سنة  .السنة
وارتفاع ) أشهر 6لیبور (لالنخفاض الملحوظ في نسب الفائدة على الدوالر قصیرة المدى 

طویلة المدى، مما أدى إلى إرجاء عملیة التثبیت على القروض بالدوالر  التسعیرة على النسب
ومواصلة االنتفاع بنسب الفائدة العائمة الموظفة على القروض للتقلیص من كلفتها وبذلك 

  .2014التي تم تقدیرها سنة % 12ة تجاوز مؤشر الدین الخارجي بنسب فائدة متغیرة نسب

  الدین العمومي معدل مدة سداد: 3.2.5المؤشر    -
أي اقل بنصف سنة عن معدل مدة سداد الدین %  92.6بلغت نسبة انجاز هذا المؤشر 

 4.76، و یرجع هذا إلى مدة سداد الدین الداخلي التي بلغت 2014العمومي المقدرة لسنة 
سنوات ولم یتم  9إلى  3سنة حیث أن إصدارات رقاع الخزینة ظلت متوسطة المدى من 

سنة بسبب ارتفاع كلفتها نظرا للنسق  20خطوط طویلة المدى تصل إلى  التمكن من  فتح
المتصاعد الرتفاع أسعار الفائدة على السوق المحلیة ولعدم رغبة المختصین في رقاع الخزینة 
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سنة، بالرغم  7.36كما بلغت مدة سداد الدین الخارجي . االكتتاب في هذا النوع من الخطوط
سنة، ونظرا لعدم قدرة تونس على  35المدى تصل إلى من وجود قروض خارجیة طویلة 

إصدار قروض بالسوق المالیة العالمیة  لتراجع الترقیم السیادي تم اللجوء لإلصدار بضمان  
سنوات سنة  10سنوات و 7الوالیات المتحدة األمریكیة والوكالة الیابانیة للتعاون على مدة 

2014 .  
  لتسعیرمعدل مدة إعادة ا: 4.2.5المؤشر    -

وذلك   2014سنة مما كان مقدرا لسنة  0.77أي أقل بـ %  86بلغت نسبة انجاز المؤشر 
 28بسبب ارتفاع نسبة الدین الداخلي ذات نسب فائدة متغیرة على المدى المتوسط حیث بلغت

من حجم الدین الداخلي والمتمثلة أساسا في إیداعات الخزینة  وتوظیف أرصدة االدخار % 
ائدة صندوق الودائع واألمانات، مما قلص في  معدل مدة إعادة التسعیر للدین البریدي  لف

  .العمومي إجماال

إحكام التصرف في سیولة الخزینة:  3-5الهدف    
  :تقدیم الهدف -

 المیزانیة منلالستجابة لحاجیات  بتوفیر الموارد الالزمةإحكام التصرف في سیولة الخزینة یتم 
  .االقتراض مع هذه الحاجیات لتفادي تحمل كلفة إضافیة موارد  لدفوعات ومالئمةا

3 جدول عدد  
إحكام التصرف في سیولة الخزینة: 3-5الهدف   

 
  نسبة 
االنجازات 
مقارنة 
بالتقدیرات 
2014 

انجازات 
2014 

تقدیرات    
2014 

نسبة  
االنجازات 
مقارنة 

بالتقدیرات 
2013 

       
انجازات      

2013 

      
تقدیرات 

2013 

  
وحدة 
 المؤشر

  مؤشرات 
 قیس األداء

ف 
الھد

5-
3:

  

ف في سیولة الخزینة
صر

إحكام الت
   

    

 د.م 658     954.7 145% 585      768.6 131.2%

  :1.3.5.المؤشر 
  

  المعدل السنوي
 لرصید الخزینة 

  د.م  50      46       108.7%  50      31.4  159.2%

  :2.3.5المؤشر   
تطور فارق رصید 

تقدیرات (الخزینة 
  )انجازات–

 



 

نسبة اإلنجازات مقارنة بالتقدیرات بالنسبة للهدف إحكام التصرف في سیولة الخزینة

  المعدل السنوي لرصید الخزینة

ملیون دینار عن المعدل السنوي  183.6
ویرجع ذلك إلى حسن التصرف في سیولة الخزینة 
والحرص على التحسین من التقدیرات ما أمكن بدفع المجهودات للتنسیق مع الهیاكل المتدخلة 
قاتها من خالل إعداد سیناریوهات مختلفة للتصرف في 
سیولة الخزینة وحصر الضغوطات المحتملة علیها لتفادي المخاطر التي ینجر عنها انخفاض 

  )انجازات–تقدیرات (تطور فارق رصید الخزینة 

ملیون دینار ویرجع  18.6ـأي أحسن من المتوقع ب
هذا إلى حسن التصرف في سیولة الخزینة والحرص على التحسین من التقدیرات ما أمكن 
بدفع المجهودات للتنسیق مع الهیاكل المتدخلة في تعبئة موارد الدولة والخزینة ونفقاتها من 
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نسبة اإلنجازات مقارنة بالتقدیرات بالنسبة للهدف إحكام التصرف في سیولة الخزینة
 

  :2014لسنة   لنتائج القدرة على األداء تحلیل وتفسیر

المعدل السنوي لرصید الخزینة:1.3.5.المؤشر 

183.6أي بزیادة %  131.2انجاز المؤشر 
ویرجع ذلك إلى حسن التصرف في سیولة الخزینة  2014لرصید الخزینة المقدر لسنة 

والحرص على التحسین من التقدیرات ما أمكن بدفع المجهودات للتنسیق مع الهیاكل المتدخلة 
قاتها من خالل إعداد سیناریوهات مختلفة للتصرف في في تعبئة موارد الدولة والخزینة ونف

سیولة الخزینة وحصر الضغوطات المحتملة علیها لتفادي المخاطر التي ینجر عنها انخفاض 
  . رصید الخزینة

تطور فارق رصید الخزینة : 2.3.5المؤشر  

أي أحسن من المتوقع ب% 160قاربت نسبة انجاز هذا المؤشر 
هذا إلى حسن التصرف في سیولة الخزینة والحرص على التحسین من التقدیرات ما أمكن 
بدفع المجهودات للتنسیق مع الهیاكل المتدخلة في تعبئة موارد الدولة والخزینة ونفقاتها من 

2014إنجازات 

المعدل السنوي لرصید الخزینة 

تطور فارق رصید الخزینة

 نسبة اإلنجازات مقارنة بالتقدیرات بالنسبة للهدف إحكام التصرف في سیولة الخزینة

 

تحلیل وتفسیر

  

المؤشر  -

انجاز المؤشر  بلغت نسبة
لرصید الخزینة المقدر لسنة 

والحرص على التحسین من التقدیرات ما أمكن بدفع المجهودات للتنسیق مع الهیاكل المتدخلة 
في تعبئة موارد الدولة والخزینة ونف

سیولة الخزینة وحصر الضغوطات المحتملة علیها لتفادي المخاطر التي ینجر عنها انخفاض 
رصید الخزینة

  

المؤشر   -

قاربت نسبة انجاز هذا المؤشر 
هذا إلى حسن التصرف في سیولة الخزینة والحرص على التحسین من التقدیرات ما أمكن 
بدفع المجهودات للتنسیق مع الهیاكل المتدخلة في تعبئة موارد الدولة والخزینة ونفقاتها من 

المعدل السنوي لرصید الخزینة 

تطور فارق رصید الخزینة
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حتملة خالل إعداد سیناریوهات مختلفة للتصرف في سیولة الخزینة وحصر الضغوطات الم
  .علیها لتفادي المخاطر التي ینجر عنها انخفاض رصید الخزینة

 
تطویر السوق المحلیة لسندات الدولة:  4-5الهدف   

  :تقدیم الهدف -

توفیر التمویالت الالزمة لتغطیة حاجیات  فيتطویر السوق المحلیة لسندات الدولة   یساهم 
المیزانیة من موارد االقتراض وتفادي اللجوء إلى االقتراض الخارجي باعتبار المخاطر ذات 

  .العالقة

  

  4 جدول عدد
تطویر السوق المحلیة لسندات الدولة:  4-5الهدف   

 
  نسبة

االنجازات  

مقارنة 

بالتقدیرات 

2014 

  

انجازات 

2014 

  

تقدیرات    

2014 

نسبة  

االنجازات 

مقارنة 

بالتقدیرات 

2013 

  

انجازات 

2013 

  

تقدیرات 

2013 

  

وحدة 

 المؤشر

  

  مؤشرات

 قیس األداء 

ف 
الھد

5-
4:

  

تطویر السوق المحلیة لسندات الدولة
  

 مناقصة 27     27    100%     42     32     76.2%      
  :1.4.5.المؤشر 

 عدد المناقصات في السنة

       112.2%      20.2       18       68%        20.4      30  %  

  :2.4.5المؤشر   

حجم التداول في السوق 

  الثانویة

  نقطة  7     7  100%        7      7     100%      

  :3.4.5المؤشر   

عدد النقاط على منحني نس 

  الفائدة

  
  



 

  تطویر السوق المحلیة لسندات الدولة

  

  

  :نظرا لألسباب التالیة

إصدار القرض الرقاعي الوطني الذي أدى إلى تعلیق عروض مناقصات رقاع 
 .ماي إلى أوت نظرا لصعوبة اكتتاب البنوك في اإلصدارین معا

أسبوع  نظرا لنسب الفائدة العالیة أو 
قلة المبالغ  المقترحة بحیث تزید في كلفة اإلصدار دون تحقیق هدف سد حاجیات 

إصدارا المقدرة   42 التمویل قصیر المدى وبذلك لم یصل عدد اإلصدارات المنجزة 

  حجم التداول في السوق الثانویة

لكنه یبقى بعیدا عن المأمول تحقیقه كحجم تداول 
في السوق الثانویة لرقاع الخزینة  خاصة وأن هذا المؤشر تتدخل فیه أطراف عدیدة ویظل 
رف في الدین نسبي من خالل تفعیل قوانین وأطر أو تحسینها  بما أن السوق 
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تطویر السوق المحلیة لسندات الدولةنسبة اإلنجازات مقارنة بالتقدیرات بالنسبة للهدف الرابع 

  :لنتائج القدرة على األداء تحلیل وتفسیر

  عدد المناقصات في السنة :1.4.5المؤشر 

نظرا لألسباب التالیة 2014فقط لهذا المؤشر سنة %  67.2

إصدار القرض الرقاعي الوطني الذي أدى إلى تعلیق عروض مناقصات رقاع 
ماي إلى أوت نظرا لصعوبة اكتتاب البنوك في اإلصدارین معاالخزینة من شهر 

أسبوع  نظرا لنسب الفائدة العالیة أو  52لم یتم انجاز بعض عروض رقاع الخزینة 
قلة المبالغ  المقترحة بحیث تزید في كلفة اإلصدار دون تحقیق هدف سد حاجیات 

التمویل قصیر المدى وبذلك لم یصل عدد اإلصدارات المنجزة 
 . 2014في سنة 

حجم التداول في السوق الثانویة :2.4.5 المؤشر

لكنه یبقى بعیدا عن المأمول تحقیقه كحجم تداول % 112.2حقق هذا المؤشر نسبة انجاز بـ 
في السوق الثانویة لرقاع الخزینة  خاصة وأن هذا المؤشر تتدخل فیه أطراف عدیدة ویظل 

رف في الدین نسبي من خالل تفعیل قوانین وأطر أو تحسینها  بما أن السوق أداء إدارة التص

حجم التداول في السوق 
الثانویة

عدد النقاط على منحنى 
نسبة الفائدة

2014

2014

نسبة اإلنجازات مقارنة بالتقدیرات بالنسبة للهدف الرابع 

تحلیل وتفسیر

المؤشر  -

67.2تم انجاز 

ü  إصدار القرض الرقاعي الوطني الذي أدى إلى تعلیق عروض مناقصات رقاع
الخزینة من شهر 

ü  لم یتم انجاز بعض عروض رقاع الخزینة
قلة المبالغ  المقترحة بحیث تزید في كلفة اإلصدار دون تحقیق هدف سد حاجیات 

التمویل قصیر المدى وبذلك لم یصل عدد اإلصدارات المنجزة 
في سنة 

المؤشر -

حقق هذا المؤشر نسبة انجاز بـ 
في السوق الثانویة لرقاع الخزینة  خاصة وأن هذا المؤشر تتدخل فیه أطراف عدیدة ویظل 

أداء إدارة التص

2014تقدیرات 

2014إنجازات 
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وأداء برنامج الدین سوف . الثانویة التونسیة تعاني من صغر حجمها وقلة نشاطها عموما
  .بناة لتحسین هذا المؤشریكون له نتائج طویلة المدى نظرا للتأثیر الغیر المباشر لألنشطة المت

  النقاط على منحني نسب الفائدةعدد  :3.4.5 المؤشر -
نقاط على منحني نسب الفائدة التي  7تم انجاز هذا المؤشر كامال كما تم تقدیره، أي إرساء 

 3والتي تراوحت بین  2014تعكس مدة  سداد خطوط رقاع الخزینة التي تم إصدارها سنة 
  .سنوات 10و
  
ӀV .التوجهات المستقبلیة لتحسین األداء  

عامل أساسي في االقتصاد الكلي للبالد التونسیة والتصرف فیه یعد   العموميیعتبر الدین 
ضروریا للتقلیص من التداین كي ال یصبح عبئا باعتبار أن الهدف  األول منه  هو دفع 

ولذلك فان . االستثمار العمومي ثم االستثمار الخاص حتى ترتفع نسبة النمو وینتعش االقتصاد
ومي  على أكمل وجه یتطلب التنسیق مع كل المصالح المتدخلة حتى تنفیذ برنامج الدین العم

وفي هذا  .التحكم في نسبة الدین العمومي وضمان استدامتهیحقق هدفه الرئیسي وهو 
اإلطار من أهم النقائص التي یجب التركیز علیها وهي إرساء إطار اقتصادي كلي یشمل 

لمتوسط  وخاصة إطار النفقات  المتوسط جمیع المتغیرات المؤثرة وتقدیراتها على المدى ا
المدى الذي یجب أن یكون له صبغة رسمیة تعكس التوجهات العامة للحكومة ووزارة المالیة 

كما تجدر . وعلى إثره یمكن أن یتحسن أداء برنامج الدین العمومي ویحقق  أهدافه كاملة
عطیات ذات العالقة بالدین اإلشارة إلى ضرورة إرساء منظومة إعالمیة مندمجة توفر جمیع الم

  . العمومي وتضفي المزید من الشفافیة لتحسین القدرة على األداء
في هذا اإلطار تعتزم اإلدارة العامة للتصرف في الدین والتعاون المالي تحسین قدرات إطاراتها 

لتحسین التصرف في الدین  2015وتعزیزها من خالل معونة فنیة مع البنك الدولي في سنة 
وستمكن هذه . ومي وسیولة الخزینة باعتماد أسالیب متطورة حسب المقاییس العالمیةالعم

المعونة من تحسین تنفیذ مؤشرات برنامج الدین العمومي وتحقیق أهدافه عبر األنشطة التالیة 
  :المزمع القیام بها

ü  إرساء وثیقة رسمیة إلستراتیجیة الدین العمومي 
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ü زینة عن طریق توظیف فائض الرصید تطویر أسالیب التصرف في سیولة الخ
 وتحسین التقدیرات  

ü  مراجعة كراس الشروط المختصین في رقاع الخزینةو  تطویر السوق الثانویة 

ü تأمین شفافیة وسرعة المناقصات بإرساء منظومة الكترونیة للغرض 

ü    إرساء أنموذج لحساب نسبة تغطیة مخاطر الصرف على القروض الخارجیة 

مصادر التمویل وضمان تعبئة موارد الصكوك یتم حالیا في إطار لجنة تضم وقصد تنویع 
 .مختلف المتدخلین في إصدار الصكوك العمل على تنقیح قانون الصكوك
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القیادة والمساندة: 6برنامج عدد   

2015 
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  :)المسؤول عن البرنامج( رئیس البرنامج تقدیم

  .رئیس برنامج القیادة والمساندة السّید الهادي دّمق الكاتب العام لوزارة المالّیة تم تعیین

 

Ӏ-   التقدیم العام للبرنامج: 
برنامج القیادة والمساندة هو برنامج مساندة ودعم لبقیة برامج وزارة المالیة یهتم أساسا بالجوانب    

ومن هذا . المتعلقة بالتصّرف في الموارد البشریة للوزارة إضافة إلى التصّرف في شؤونها المالیة
فائدة مختلف برامج المنطلق فإّن أهم أهداف هذا البرنامج تتمّثل أساسا في توفیر االنتدابات ل

وهیاكل الوزارة من ناحیة والتصّرف في المسیرة المهنیة لألعوان بما في ذلك إنجاز الترقیات 
هذا باإلضافة إلى . المتعلقة بهم مرورا عبر تكوینهم عمال على تطویر قدراتهم من ناحیة أخرى
المتعّلقة بالجانب  توفیر الّدعم المادي واللوجستي لكافة البرامج وذلك عبر تأمین الخدمات

  .المالي في تنفیذ المیزانیة وٕانجاز المشاریع
  

ӀӀ-  تقدیم عام لإلنجازات اإلستراتیجیة الخاصة بالرنامج: 

نظرا ألهمیة الجوانب المذكورة أعاله المتعلقة أساسا بضمان حسن سیر مختلف أنشطة البرامج 
العمومیة، برنامج الجبایة، برنامج برنامج الدیوانة، برنامج المحاسبة (الخصوصیة من ناحیة 

وحرصا على مواكبة الجهود الرامیة إلى تحسین ) هیاكل المیزانیة، برنامج الدین العمومي
األداء في المیادین التقنیة من ناحیة أخرى، ارتكزت خّطة البرنامج على تحسین نسبة التأطیر 

 تلف المجاالت للرفع منوالتحفیز عبر دعم تكوین إطارات وأعوان مختلف البرامج في مخ
مردودیة العمل اإلداري والرقي بجودته إضافة إلى اعتماد آلیات عمل ومعاییر أساسها 

وتبعا لذلك انطلقنا . الحوكمة الّرشیدة في تنفیذ المیزانیة ومتابعة وتقییم إنجازها وفقا للتوقعات
تلف تتعلق بمخ (logigrammes)في إنجاز مخططات منطقیة  2014في موفى سنة 

مجاالت تدخلنا الهدف منها توضیح وتحدید اإلجراءات المتعلقة بكل نشاط عبر ضبط 
المخطط الزمني إلنجاز مختلف هذه اإلجراءات إضافة إلى تحدید المتدخلین بصفة عمودیة 

  : وأفقیة  في إنجازها ولقد شملت هذه المخططات المنطقیة المجاالت التالیة
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  .ات إعداد المیزانیةالمخطط المنطقي الخاص بإجراء -
  .المخطط المنطقي الخاص بإجراءات االنتداب -
  )في طور اإلنجاز(المخطط المنطقي الخاص بإجراءات الترقیة  -

هذا وقد تّم اعتماد المخطط المنطقي الخاص بإجراءات إعداد المیزانیة وذلك بمناسبة إعداد 
ام بجملة اإلجراءات الواردة وااللتز )  2018-2017-2016(المیزانیة على المدى المتوسط 

بالمخطط المنطقي واآلجال المتعلقة بإنجازها وفي هذا المجال تّم إعداد جدول متابعة إجراءات 
إعداد المیزانیة وحصر مختلف النقاط التي تحتاج تعدیال عمال على تفادیها بمناسبة إعداد 

  .2017میزانیة 
ط الزمني لمختلف االجتماعات المبرمجة  كما تّم في نفس المجال إعداد رزنامة تضبط المخط

في إطار إعداد المیزانیة مع مختلف ممثلي البرامج حرصا على احترام اآلجال في هذا ومتابعة 
  .سیر هذه االجتماعات مع مختلف األطراف المتدخلة

بالنسبة للمخططات المنطقیة الخاصة بإجراءات االنتداب والترقیة فإّنه تّم في مرحلة أولى 
كما . برنامج عمل یضبط  آجال فتح هذه المناظرات وتوقعات آجال التصریح بنتائجهاضبط 

یعنى  www.finances.gov.tn تّم تخصیص فضاء على الموقع االلكتروني للوزارة 
العامة للتصرف  بالتصرف في الموارد البشریة یتم من خالله اإلعالن عن كافة أنشطة اإلدارة

بالموارد البشریة وخاصة منها المتعلقة بإنجاز الخطط المخصصة للترقیة واالنتداب في اآلجال 
  .المضبوطة على مستوى الرزنامة ومدى تقّدم األشغال المتعلقة بهما

حسن سیر  على تركیز جهودها لضمان 2014كما عملت المدرسة الوطنیة للمالیة خالل سنة 
  .منظومة التكوین بجمیع مكوناتها لفائدة أعوان وزارة المالیة

كما سیساهم برنامج القیادة والمساندة من خالل مهام هیئة الرقابة العامة للمالیة في المحافظة 
على سالمة التصّرف في األموال العمومیة وحسن توظیف موارد المیزانیة وهو ما من شأنه أن 

تركیز لمالیة العمومیة أال وهو الحفاظ على سالمة التوازنات المالیة عبر یحّقق أهم أهداف ا
  .مبادئ الشفافیة والنجاعة

  
 

http://www.finances.gov.tn
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ӀӀӀ-  2014نتائج القدرة على األداء وتنفیذ میزانیة البرنامج لسنة: 
 تنفیذ میزانیة البرنامج لتقدیم  3-1

 1جدول عدد
                                                                     2014تنفیذ میزانیة برنامج القیادة والمساندة لسنة 

  دینار: الوحدة

 بیــــــــــــان البرنامج
  م.م.ق        

2014 

 إنجازات

2014 

  2014اإلنجازات مقارنة بالّتقدیرات   

  الّنسبة  المبلغ
 %60 668 018 2 422 230 152 090 249 17 نفقات التصّرف: العنوان األول

 044 399 12 600 321 13 التأجیر العمومي

 

922 556 93% 

 %88 852 269 148 936 1 000 206 2 وسائل المصالح

 % 52 260 826 230 895 1721490 التدخل العمومي

 %99 604 632 396 936 650 000 569 651 نفقات التنمیة: العنوان الثاني

 %45 604 632 396 508 000 141 1 االستثمارات المباشرة

 %100 0 000 428 650 000 428 650 التمویل العمومي

 %100 0 000 100 000 100 صنادیق الخزینة

 %99 272 651 2 666265141 676255532 مجموع البرنامج

    

    20142014بلغت اإلعتمادات التي تم صرفها لبرنامج القیادة والمساندة خالل سنة بلغت اإلعتمادات التي تم صرفها لبرنامج القیادة والمساندة خالل سنة 
د أي بنسبة إنجاز د أي بنسبة إنجاز ..أأ  676255532676255532اإلعتمادات المرصودة اإلعتمادات المرصودة د مقابل جملة د مقابل جملة ..أأ  666666265141265141

  %.%.9999بلغت بلغت 
  ::على مستوى نفقات التأجیرعلى مستوى نفقات التأجیر    ··

د مقارنة د مقارنة ..أأ  1239904412399044ما قدره ما قدره   20142014بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان سنة بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان سنة 
د وبذلك تكون نسبة د وبذلك تكون نسبة ..أأ  1332160013321600بجملة اإلعتمادات المرصودة لنفقات التأجیر والمقدرة ب بجملة اإلعتمادات المرصودة لنفقات التأجیر والمقدرة ب 

  ..%%9393اإلنجاز اإلنجاز 
  ::على مستوى نفقات وسائل المصالحعلى مستوى نفقات وسائل المصالح    ··



 

د مقارنة د مقارنة ..أأ  19361481936148ما قدره ما قدره   20142014
د وبذلك تكون د وبذلك تكون ..أأ  22060002206000بجملة اإلعتمادات المرصودة لنفقات وسائل المصالح والمقدرة ب بجملة اإلعتمادات المرصودة لنفقات وسائل المصالح والمقدرة ب 

د مقارنة د مقارنة ..أأ  508396508396ما قدره ما قدره   20142014
د وبذلك تكون د وبذلك تكون ..أأ  11410001141000ـ ـ والمقدرة بوالمقدرة ب

  20142014مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات برنامج  القیادة والمساندة لسنة مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات برنامج  القیادة والمساندة لسنة 

یساهم هذا الهدف في بلورة التصور الحدیث للتصرف في الموارد 
البشریة عماده األساسي عقلنة كل الجوانب المحیطة بالتصرف في الموارد البشریة خاصة منها 
المتعلقة باالنتداب لما لها من وطئ على میزانیة الدولة من ناحیة وضمان حسن سیر العمل 
لبشریة الالزمة لالضطالع بمختلف المهام الموكولة 

كما یساهم . لهیاكل وزارة المالیة وبالتالي مساندة بقیة البرامج على تحقیق األهداف المرسومة
هذا الهدف على تشخیص اإلشكالیات الراهنة المعلقة بالتصرف في الموارد البشریة خاصة 
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20142014بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان سنة بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان سنة 
بجملة اإلعتمادات المرصودة لنفقات وسائل المصالح والمقدرة ب بجملة اإلعتمادات المرصودة لنفقات وسائل المصالح والمقدرة ب 

  ..%%8888نسبة اإلنجاز نسبة اإلنجاز 
  ::على مستوى اإلستثمارات المباشرةعلى مستوى اإلستثمارات المباشرة

20142014بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان سنة بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان سنة 
والمقدرة بوالمقدرة ب  لإلستثمارات المباشرةلإلستثمارات المباشرةبجملة اإلعتمادات المرصودة  بجملة اإلعتمادات المرصودة  

  ..%%4545نسبة اإلنجاز نسبة اإلنجاز 
  

مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات برنامج  القیادة والمساندة لسنة مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات برنامج  القیادة والمساندة لسنة 

  :وتحلیلها تقدیم لنتائج القدرة على األداء

 تحسین التصّرف في الموارد البشرّیة: 

یساهم هذا الهدف في بلورة التصور الحدیث للتصرف في الموارد  : تقدیم الهدف
البشریة عماده األساسي عقلنة كل الجوانب المحیطة بالتصرف في الموارد البشریة خاصة منها 
المتعلقة باالنتداب لما لها من وطئ على میزانیة الدولة من ناحیة وضمان حسن سیر العمل 

لبشریة الالزمة لالضطالع بمختلف المهام الموكولة من ناحیة أخرى عبر توفیر الموارد ا
لهیاكل وزارة المالیة وبالتالي مساندة بقیة البرامج على تحقیق األهداف المرسومة

هذا الهدف على تشخیص اإلشكالیات الراهنة المعلقة بالتصرف في الموارد البشریة خاصة 

المصالحوسائل العموميالتدخل
المباشرةاإلستثمارات العموميالتمویل الخزینةصنادیق

بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان سنة بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان سنة 
بجملة اإلعتمادات المرصودة لنفقات وسائل المصالح والمقدرة ب بجملة اإلعتمادات المرصودة لنفقات وسائل المصالح والمقدرة ب 

نسبة اإلنجاز نسبة اإلنجاز 
على مستوى اإلستثمارات المباشرةعلى مستوى اإلستثمارات المباشرة    ··

بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان سنة بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان سنة 
بجملة اإلعتمادات المرصودة  بجملة اإلعتمادات المرصودة  

نسبة اإلنجاز نسبة اإلنجاز 

مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات برنامج  القیادة والمساندة لسنة مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات برنامج  القیادة والمساندة لسنة 

  

تقدیم لنتائج القدرة على األداء .2.3

 1.1الهدف 

تقدیم الهدف -
البشریة عماده األساسي عقلنة كل الجوانب المحیطة بالتصرف في الموارد البشریة خاصة منها 
المتعلقة باالنتداب لما لها من وطئ على میزانیة الدولة من ناحیة وضمان حسن سیر العمل 

من ناحیة أخرى عبر توفیر الموارد ا
لهیاكل وزارة المالیة وبالتالي مساندة بقیة البرامج على تحقیق األهداف المرسومة

هذا الهدف على تشخیص اإلشكالیات الراهنة المعلقة بالتصرف في الموارد البشریة خاصة 



 

نتدابات والترقیات طبقا لما تّم برمجته 
بمیزانیة السنة المالیة المعنیة وحسن ضبط التقدیرات والحاجیات تماشیا مع قواعد برمجة 

 تحسین التصرف في الموارد البشریة

  : مقارنة بین تقدیرات وإنجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بالھدف
  التصرف في الموارد البشریة

  

0
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نسبة انجاز : المؤشر 
الخطط المخصصة 
لالنتداب في اآلجال 

السداسیة الثانیة من السنة (
)المالیة المعنیة

نسبة انجاز 
الخطط المخّصصة للترقیة 
السداسیة الثانیة 
)من السنة المالیة المعنیة

نسبة اإلنجازات 
مقارنة 
بالتقدیرات

2012 

تقدیرات 
2013 

إنجازات 
2013 

نسبة اإلنجازات 
مقارنة 

213بالقدیرات   

    100     0     5       5  

    50     60     30      50  

59.82   99.18     70  54.74    84.74  
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نتدابات والترقیات طبقا لما تّم برمجته منها المتعلقة بآجال إنجاز الخطط المخصصة لال
بمیزانیة السنة المالیة المعنیة وحسن ضبط التقدیرات والحاجیات تماشیا مع قواعد برمجة 

 . المیزانیة على المدى المتوسط
  

  2جدول عدد  

تحسین التصرف في الموارد البشریة 1.1الھدف 

مقارنة بین تقدیرات وإنجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بالھدف
التصرف في الموارد البشریةتحسین 

نسبة انجاز :  المؤشر 
الخطط المخّصصة للترقیة 

السداسیة الثانیة (في اآلجال
من السنة المالیة المعنیة

نسبة انجاز :  المؤشر 
مخطط  التكوین السنوي  
لصالح أعوان وزارة المالیة

 الوحدةیس األداءمؤشرات ق
تقدیرات 

2012 

 إنجازات

 2012  

 في انجاز الخطط المخصصة لالنتداب
 )السداسیة الثانیة من السنة المالیة المعنیة

%    30  
 

    30  
 

 في للترقیة المخّصصة الخطط انجاز 
 )المالیة المعنیةالسداسیة الثانیة من السنة 

%    60      30  

  السنوي التكوین  مخطط انجاز نسبة
  المالیة وزارة

%    60     59.82  

منها المتعلقة بآجال إنجاز الخطط المخصصة لال
بمیزانیة السنة المالیة المعنیة وحسن ضبط التقدیرات والحاجیات تماشیا مع قواعد برمجة 

المیزانیة على المدى المتوسط

  

مقارنة بین تقدیرات وإنجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بالھدف

  
  
  

2013تقدیرات 

2013إنجازات 
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 مؤشرات ق

انجاز الخطط المخصصة لالنتداب نسبة: المؤشر 
السداسیة الثانیة من السنة المالیة المعنیة( اآلجال

 نسبة  :المؤشر 
السداسیة الثانیة من السنة (اآلجال

  :المؤشر 
وزارة أعوان لصالح       
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  :2013تحلیل وتفسیر النتائج التي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

السداسیة (نسبة  إنجاز الخطط المخصصة لالنتداب في اآلجال  1. 1المؤشر  -
  )الثانیة من السنة المالیة المعنیة

مقارنة بالتوقعات المتعلقة بإنجاز االنتدابات لسنة   %5تّم تسجیل نسبة إنجازات تقّدر ب 
  : ویعود ذلك إلى جملة من األسباب أهمها 2013

إذ تّم  2013الطابع الخصوصي واالستثنائي لبرنامج اإلنتدابات المنجزة خالل سنة  -
لتنفیذ لالنتدابات  2013استغالل جمیع الخطط المخصصة لالنتداب المبرمجة بعنوان سنة 

لفائدة شهداء الثورة والجرحى والمنتفعین بالعفو العام وبرنامج تشغیل فرد من كل عائلة المباشرة 
من االنجازات المحققة مقارنة بالتوقعات  %5وبالتالي فإّن نسبة . جمعیهم عاطلین عن العمل

تمّثل عدد الخطط التي تّم تسدیدها في اآلجال والتي تهم خریجي مدارس التكوین وهي 
 : كاآلتي
ü  مراقبي المالیة من الدرجة الثالثة خریجي المدرسة الوطنیة لإلدارة  
ü  مستشار المصالح العمومیة خریحي المدرسة الوطنیة لإلدارة  
ü  معهد االقتصاد الجمركي والجبائي بالجزائر (متفقد للمصالح المالیة  

  
 2012االنطالق في األنشطة المتعّلقة باالنتداب بعنوان سنة  2013تّم خالل سنة  -

 :ویرجع هذا التأخیر في اإلنجاز باألساس إل سببین اثنین
ü  2012انتظار صدور األمر المتعّلق باالنتدابات االستثنائّیة المقّررة بعنوان سنة 

والمتعّلق بضبط كیفّیة تطبیق  2012لسنة  833األمر عدد . (2012وكان ذلك في موفى 
الستثنائّیة لالنتداب بالوظیفة العمومّیة المتعّلق باألحكام ا 2012لسنة  4أحكام القانون عدد

وهو ما حّتم علینا إنجاز الخطط المخصصة لالنتداب بعنوان ). 2012دیسمبر  25بتاریخ 
 2013خالل سنة  2012سنة 

ü   طریقة العمل المعتمدة إلنجاز هذه االنتدابات لم تكن المثلى للتمكن من تسدید
خطة  206ألف ملف ترّشح لتسدید  40بل تلقي ما یقا(هذه الخطط في اآلجال المضبوطة 
فرز أولي لهذه الملفات وتقسیمها حسب رتب االنتداب انتداب مع ما تحتمه من عملیة 
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وتوزیعها بین مختلف فرق العمل قصد إصالح األخطاء الواردة بالملفات مقارنة مع ما تّم 
وتقسیم هذه  2012التصریح به من معلومات عبر المنظومة اإلعالمّیة الخاّصة بانتدابات 

الملفات إلى ملفات مقبولة وملفات مرفوضة حسب شروط الترّشح المنصوص علیه بمختلف 
البالغات إضافة إلى عملیة الفرز الثاني لكافة الملفات للتصریح بالنتائج النهائیة وتعیین 

  ). المعنیین باألمر بمراكز عملهم

السداسیة (في اآلجال نسبة إنجاز الخطط المخصصة للترقیة  2. 1المؤشر  -
  )الثانیة من السنة المالیة المعنیة

مقارنة بالتوقعات المتعلقة بإنجاز الخطط   %50تّم تسجیل نسبة إنجازات تقّدر بحوالي 
ویعود ذلك إلى جملة من األسباب  2013المخصصة للترقیة في اآلجال  بالنسبة لسنة 

  :أهمها

 2011للترقیة المبرمجة بعنوان سنة  مواصلة التصریح بنتائج المناظرات الداخلیة -
التصریح بنتائج المناظرات الداخلیة (عون  124مناظرات داخلیة للترقیة تهم  09والتي شملت 

للترقیة إلى رتبتي متفّقد عام للمصالح المالّیة ومتفّقد رئیس للمصالح المالّیة المفتوحة بعنوان 
اسیة أنذاك وتواتر الحكومات مما حتم وذلك نتیجة لعدم استقرار األوضاع السی) 2011سنة 

علینا إعادة صیاغة مختلف القرارات المتعلقة بفتح هذه المناظرات والتأشیر علیها من قبل 
لنشر قائمة الناجحین بالرائد ) أشهر 6(مصالح رئاسة الحكومة إضافة إلى التأخیر الحاصل 

 .ه الترقیاتالرسمي للجمهوریة التونسیة بصفته تاریخ المفعول المالي لهذ
في نفس  2013و  2012فتح المناظرات الداخلیة للترقیة المبرمجة بعنوان سنتي  -

 2012جویلیة  17بتاریخ   14858/3الوقت   عمال بما جاء بمنشور رئاسة الحكومة عدد 
عمال بقرار  2013و 2012وعلى إثر ضّم عدد الخطط المخّصصة للترقیة بعنوان سنتي 

مختلف األسالك والرتب، تم من مجموع هذه الخطط  عون قي 1894وزیر المالّیة في لتشمل 
 . 2013قبل موفى سنة  950ما یقارب  2013إنجاز سنة 

  . طول مّدة أعمال لجان المناظرات المكلفة بدراسات ملفات المترشحین وتقییمها -
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  :نسبة إنجاز مخطط التكوین السنوي لصالح أعوان وزارة المالیة 3. 1المؤشر  -

تسجیل نسبة ضعیفة في إنجاز مخطط التكوین السنوي إذ لم تتجاوز  2013تّم خالل سنة 
ویرجع طلك إلى العدید من اإلشكالیات والنقائص التي حالت دون تحقیق التوقعات  %52.57

  : وتتمثل أساسا في
عزوف نسبة كبیرة من المكّونین عن التدریس بالمدرسة نظرا لتدني معلوم التأجیر المعتمد  -

  .خالصهمحالیا في 
نقص في قاعات التدریس حیث أن طاقة إستیعاب فضاءات المدرسة ال تسمح بتنفیذ  -

 .البرامج بنسبة أكبر
تأخر آجال فتح اإلعتمادات المرصوردة بالمیزانیة  وهو ما یتسبب في صعوبات على  -

مستوى خالص مستحقات المتعاملین والمزّودین خاصة عند القیام بأنشطة تكوینیة خارج 
 .المدرسة فضاء

 .نقص في مستوى تحسیس أعوان وٕاطارات وزارة المالیة بأهمیة التكوین  -
نقص في التنسیق بین المصالح المكلفة ببرمجة الدورات التكوینیة على مستوى الهیاكل  -

  ة والمصالح الخارجیة التابعة لهاالمركزی
  تحسین التصرف في الموارد المالیة. 2.1الهدف 

تحسین التصرف في الموارد المالیة یتموقع ضمن سیاسة جدیدة في التصرف تحسین التصرف في الموارد المالیة یتموقع ضمن سیاسة جدیدة في التصرف   :تقدیم الهدف -
التكیف مع مجموع المعطیات الداخلیة والخارجیة التي التكیف مع مجموع المعطیات الداخلیة والخارجیة التي هوعقلنة التصرف و هوعقلنة التصرف و عمادها األساسي عمادها األساسي 

تحیط بالهیكل اإلداري مع التركیز على ضرورة رسم سیاسة من التخطیط االستراتیجي على تحیط بالهیكل اإلداري مع التركیز على ضرورة رسم سیاسة من التخطیط االستراتیجي على 
ا المنطق نرى وأن هذا الهدف هو الذي سیساعدنا على ا المنطق نرى وأن هذا الهدف هو الذي سیساعدنا على مستوى الهدف المراد تحقیقه ومن هذمستوى الهدف المراد تحقیقه ومن هذ

لنتمكن فیما بعد حسن انتقاء لنتمكن فیما بعد حسن انتقاء ا المستوى في مرحلة و ا المستوى في مرحلة و تشخیص اإلشكالیات الراهنة على هذتشخیص اإلشكالیات الراهنة على هذ
یتمثل هدف البرنامج في تحسین التصرف في میزانیة الوزارة الذي یتم مواردنا المالیة وتوزیعها و مواردنا المالیة وتوزیعها و 

  ::متابعته عبر المؤشرات التالیة

 حویل االعتماداتأجال فتح وت -1
 أجال تنفیذ الصفقات                                     -2
 نسبة تنفیذ طلبات التزود للهیاكل المركزیة                              -3



 

.  

  تحسین التصرف في الموارد المالیة

  تقدیراتتقدیرات              نسبةنسبة
      20142014  

  إنجازاتإنجازات
20142014  

نسبة اإلنجازات نسبة اإلنجازات             
      مقارنة مقارنة 
  بالتقدیراتبالتقدیرات

20142014  

%  

  
  

     20 
 

  
  

  15  
  

  
75  %  

% 8   8    100%  

    87    83      95%  

  70    40    50%   

  الخاصة  2014مقارنة بین تقدیرات وانجازات مؤشرات قیس األداء لسنة 
  تحسین التصرف في الموارد المالیة
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.المشاریع في اآلجال) دراسة وانجاز(نسبة تنفیذ 
  3جدول عدد 

تحسین التصرف في الموارد المالیة. 2.1الهدف 

  وحدةوحدة        األداءاألداء
  المؤشرالمؤشر          

  تقدیراتتقدیرات
20132013  

  إنجازاتإنجازات
نسبةنسبة        20132013

:  
   یومآجال فتح والتصرف في االعتمادات 

        28  
  
24  

  
    85.7%

:  
% 80  9  10     شھر آجال تنفیذ وإعداد الصفقات

:   
   94 81     86     %نسبة تنفیذ طلبات التزود للھیاكل 

:   
  )دراسة وانجاز 

  المشاریع ذات الصبغة الوزاریة
بالبناءات الجدیدة ومشاریع 

  التھیئة في اآلجال

%    70      40    57  

مقارنة بین تقدیرات وانجازات مؤشرات قیس األداء لسنة 
تحسین التصرف في الموارد المالیة. 2.1الهدف 

اجال تنفیذ وإعداد  نسبة تنفیذ طلبات 
التزود للھیاكل 

المركزیة 

نسبة تنفیذ المشاریع 
ذات الصبغة 

الوزاریة المتعلقة 
بالبناءات

2014

2014

نسبة تنفیذ    -4

األداءاألداءمؤشرات قیس مؤشرات قیس 

: 1.2.6المؤشر 
آجال فتح والتصرف في االعتمادات     

:2.2.6المؤشر 
آجال تنفیذ وإعداد الصفقات

:3.2.6المؤشر  
نسبة تنفیذ طلبات التزود للھیاكل       

  المركزیة 
:4.2.6المؤشر  

دراسة وانجاز (نسبة تنفیذ 
المشاریع ذات الصبغة الوزاریة

بالبناءات الجدیدة ومشاریع المتعلقة     
التھیئة في اآلجال

  
  

مقارنة بین تقدیرات وانجازات مؤشرات قیس األداء لسنة 

 

 

2014تقدیرات 

2014إنجازات 
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  : 4201بالتقدیرات لسنة تحلیل وتفسیر النتائج التي تّم تحقیقها مقارنة 

  
  آجال فتح والتصرف في االعتمادات: 1-2-6المؤشر -

خالل ) یوما 15(سجل المؤشر تقلصا في  معدل آجال فتح و التصرف في االعتمادات 
أیام  وهو ما ینعكس  5أي بفار ق ) یوما 20( مقارنة بالتقدیرات لنفس السنة 2014سنة 

آجال تدخل كل من ویعود ذلك إلى توضیح مجاالت و ود ایجابیا على تحقیق الهدف المنش
الهیئة العامة للتصرف في میزانیة المعدات و المالیة والتجهیزات و  االدارة العامة للشوؤن

  .الدولة
 آجال تنفیذ الصفقات العمومیة : 2-2-6 المؤشر -

 2014أشهر األولى لسنة 8تم انجاز الصفقات العمومیة المتعلقة بالهیاكل المركزیة خالل 
بعد تأشیرة مراقب المصاریف العمومیة على المخطط السنوي  للصفقات وهي نفس 
اآلجال التي تم تقدیرها لنفس السنة وستعمل المصلحة  المعنیة إلى تحقیق المدة المنشودة 

  . أشهر7للمؤشر 
  

  نسبة تنفیذ طلبات التزود للهیاكل المركزیة : 3-2-6شرالمؤ  -
ویعود ذلك  %87مقارنة تقدیرات  2014خالل سنة  % 83تم تنفیذ طلبات التزود بنسبة 

التي " تعویض"إلى طلبات التزود التي یتم إنجازها في فترات الحقة وٕالى طلبات التزود 
  .    ب األولویة واألحقیةتحتاج إلى فترة إضافیة لتجمیع الطلبات وترتیبها حس

  
المشاریع ذات الصبغة ) دراسة وٕانجاز(نسبة تنفیذ : 4-2-6المؤشر -

  الوزاریة المتعلقة بالبناءات الجدیدة ومشاریع التهیئة في اآلجال
مقارنة بالتقدیرات  2014خالل سنة  %40حقق هذا المؤشر نسبة تنفیذ دراسة وانجاز 

لنفس السنة ویعود ذلك إلى تأجیل تنفیذ العدید من المشاریع  وذلك في إطار قانون  70%
إضافة إلى وجود مشاریع غیر قابلة للتوسعة وذلك اعتمادا  2014المالیة التكمیلي  لسنة 
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على تقاریر االختبار وتحویل بعض المشاریع من الصبغة الوزاریة إلى الصبغة الجهویة 
  .العقاریةمع وجود بعض المشاكل 

  

  تحسین قدرة أداء هیئة الرقابة العامة للمالیة في مجال الرقابة والتدقیق:  3الهدف

  :تقدیم الهدف -
تلعب وظیفة الرقابة في مجال التصرف العمومي دورا أساسیا في المحافظة على سالمة  

  .التصرف في األموال العمومیة وفي حسن توظیف موارد المیزانیة

أهم العامة للمالیة، مع هیاكل ومؤسسات وزارة المالیة، في تحقیق  وتساهم هیئة الرقابة
الّتوازنات على سالمة بالخصوص إلى الحفاظ ترمي المالیة العمومیة التي توجهات قطاع 

موارد  والشفافیة على مستوى توظیف المالیة الداخلیة والخارجیة للدولة، وتحقیق الّنجاعة
  .شاریع والبرامج ذات الصبغة الوطنیة والجهویةالمیزانیة وٕاستعمالها في إنجاز الم

ومن ناحیة أخرى، یندرج تطویر المنظومة الرقابیة في القطاع العمومي في إطار اإلستراتیجیة 
  .تطویر الرقابة اإلداریة والمالیةالحوكمة الرشیدة و الوطنیة لمكافحة الفساد و 

عمل الرقابي، وبالّتالي تعمل هیئة وفي هذا اإلطار، تعتبر الجودة عنصرا أساسیا في أداء ال
الرقابة العامة للمالیة، طبقا للمعاییر والمرجعیات الدولیة للرقابة والّتدقیق، على تحسین أدائها 

  .وطرق و إجراءات أعمالها
وتقوم هیئة الرقابة العاّمة للمالیة بمراقبة تصرف وحسابات مختلف المصالح والجماعات 

ة أو ذات المساهمة العمومیة والجمعیات والمجامع المهنیة والمؤسسات والمنشآت العمومی
والشركات التعاونیة المركزیة والتعاونیات والهیاكل األخرى التي تنتفع بصفة مباشرة أو غیر 

  .مباشرة بمساعدة أو دعم من الدولة أو الجماعات المحلیة
، ویمكن تبویب مهمات مهمة مراقبة وتدقیق حسابات 60وتتولى الهیئة سنویا، إنجاز أكثر من 

  :الرقابة حسب طبیعة المصالح والهیاكل على النحو التالي
 مهمات تخص مصالح وزارة المالیة أو هیاكل تعمل تحت إشرافها، -
 مؤسسات عمومیة إداریة أو غیر إداریة،منشآت عمومیة و بحث تخص مهمات تفقد و  -
 هیاكل أخرى،مهمات تفقد وتقییم وبحث تخص عدة إدارات و  -
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 .تدقیق حسابات مشاریع ممولة بموارد خارجیة مهمات -
 

وتفضي مهمات الرقابة والتقییم إلى إعداد تقاریر تتضمن جملة من المالحظات والنقائص 
التي تم تسجیلها، مما یستدعي مزید حرص المصالح والهیاكل المعنیة لتداركها مستقبال، قصد 

  . إحكام إنجاز البرامج  والمشاریع العمومیة واالستعمال األمثل للموارد المالیة المخصصة لها
ز مهمات المراقبة طبقا للبرنامج السنوي الذي تعده الهیئة بالتنسیق مع الهیئة العلیا تنجو  

للرقابة اإلداریة والمالیة والذي یصادق علیه الوزیر المكلف بالمالیة،  كما یمكن للوزیر المكلف 
لى وتتو . بالمالیة أن یأذن عند االقتضاء بالقیام بمهمات مراقبة غیر مدرجة بالبرنامج السنوي

  .الهیئة إنجاز المهمات الرقابیة طبقا للمعاییر الدولیة للمراجعة والتدقیق
  

تحسین قدرة أدائها في كما تحرص في إطار التصرف في المیزانیة حسب األهداف إلى 
یقتضي قیاس تحسین أداء أعمال الرقابة والتدقیق صلب هیئة الرقابة و. مجال الّرقابة والتدقیق

  بلة لإلحتساب والّتحلیل والدراسةماد على مجموعة من المؤشرات القاالعامة للمالیة اإلعت
  
 :مؤّشرات قیس األداء -

  : تتمثل مؤشرات قیس األداء فیما یلي

 .نسبة إنجاز البرنامج السنوي لتدخل الهیئة .1
نسبة إستجابة الهیئة إلنجاز المهمات المطلوبة من قبل هیاكل أخرى خارج إطار  .2

 .البرنامج السنوي
إعداد التقاریر النهائیة لتدقیق حسابات المشاریع الممولة بموارد خارجیة وتوجیهها نسبة  .3

 .منصوص علیها ضمن إتفاقیات القروضإلى الممولین األجانب في اآلجال التعاقدیة ال
  
  
  

  
  



 

  
  تحسین قدرة أداء هیئة الرقابة العامة للمالیة في مجال الرقابة و التدقیق

  نسبة

اإلنجازات 
مقارنة 
  بالتقدیرات

  

  تقدیرات

  1-س

 )1(  

  

  إنجازات

   1-س

)2(  

  نسبة

  اإلنجازات      

  مقارنة

  بالتقدیرات

  

 غیر متوفر

  

  

    %70 

  

    81,94% 
     

117,06/
%  

  

 غیر متوفر

  

    20%     50%      250%  

  

 غیر متوفر

  

   

        80% 

  

        60%     75%  

  2014إنجازات مؤشرات قیس األداء بالخاصة بالھدف لسنة 
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  :5جدول عدد 
تحسین قدرة أداء هیئة الرقابة العامة للمالیة في مجال الرقابة و التدقیق :الهدف الثالث

  مؤّشرات قیس األداء

  

  وحدة 

  المؤشر

  

  تقدیرات

  2-س

  

  إنجازات

  2-س

اإلنجازات     

  نسبة إنجاز البرنامج السنوي لتدّخل الھیئة

 نسبة مائویّة    

      

غیر      
 متوفر

  

  

غیر     
 متوفر

  

غیر متوفر      

  نسبة إنجاز المھمات المطلوبة من قبل 

  ھیاكل أخرى خارج إطار البرنامج السنوي

  نسبة مائویّة    

      

غیر     
 متوفر

  

  

غیر     
 متوفر

  

غیر متوفر    

  نسبة إحترام اآلجال القانونیة إلرسال تقاریر تدقیق

  خارجیّة حسابات المشاریع الممّولة بموارد
 نسبة مائویّة     

      

غیر     
 متوفر

  

  

غیر      
 متوفر

  

غیر متوفر      

إنجازات مؤشرات قیس األداء بالخاصة بالھدف لسنة مقارنة بین تقدیرات و

نسبة إنجاز المھمات المطلوبة 
من قبل ھیاكل أخرى خارج 

إطار البرنامج السنوي 

نسبة إحترام االجال القانونیة 
إلرسال تقاریر تدقیق حسابات 

المشاریع الممولة بموارد 
خارجیة

الهدف الثالث
  

مؤّشرات قیس األداء

  

  :1المؤّشر

نسبة إنجاز البرنامج السنوي لتدّخل الھیئة     

  

  :2المؤّشر

نسبة إنجاز المھمات المطلوبة من قبل 

ھیاكل أخرى خارج إطار البرنامج السنوي    
  :3المؤّشر    

نسبة إحترام اآلجال القانونیة إلرسال تقاریر تدقیق     

حسابات المشاریع الممّولة بموارد

  

مقارنة بین تقدیرات و

2014تقدیرات 

2014إنجازات 
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 : 4201تحلیل وتفسیر النتائج التي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة 

  

  نسبة إنجاز البرنامج السنوي لتدخل الهیئة: 1المؤّشر -
، مقابل تقدیرات %82حوالي  2014بعنوان سنة  1بلغت اإلنجازات بالنسبة للمؤشر عدد 

  . %117أي بنسبة إنجاز تقدر ب %70ب
ویعود تحقیق هذه النسبة باألساس إلى األخذ بعین اإلعتبار للتقاریر الصادرة خالل سنة 

بالنسبة للمهمات التي صدرت في شأنها أذون بمأموریة خالل السنة السابقة لسنة  2014
  . وتم الشروع في تنفیذها دون إستكمالها خالل نفس السنة 2014

  .تقریرا 18د التقاریر الصادرة بعنوان المهمات المذكورة سابقا وقد بلغ عد
دون إحتساب ( 2014ومن ناحیة أخرى بلغت نسبة إنجاز البرنامج السنوي بعنوان سنة 

  مثلما یبرزه  %76حوالي )  2014المهمات التي صدرت في شأنها أذون بمأموریة قبل سنة 
  

  :الجدول الموالي
  نسبة اإلنجاز  اإلنجازات  السنويالبرنامج   نوعیة المراقبة

 %37,50  )1(   6  16  مراقبة معمقة أو محوریة أو أبحاث

تدقیق حسابات مشاریع ممولة بموارد      
  خارجیة

38     35 )2(  92,10%  

  %75,93  41  54  المجموع

وتم الشروع في  2014المهمات التي صدرت في شأنها أذون بمأموریة خالل سنة  )1(
 2015إستكمالها خالل نفس السنة  سیتم إعداد التقاریر بشأنها خالل سنة تنفیذها دون 

ألسباب  2014مهمات تدقیق حسابات مشاریع سنة  3لم یتم الشروع في إنجاز عدد  )2(
مختلفة مثل إرسال القوائم المالیة من قبل الوحدات المشرفة على إنجاز المشروع بعد نهایة سنة 

مشروع خالل السنة أو دخول إتفاقیة القرض أو الهبة أو عدم وجود سحوبات على ال 2014
  .2014حیز التنفیذ في نهایة سنة 
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ویتبین من خالل المعطیات السابقة أن مهمات تدقیق حسابات المشاریع الممولة بموارد 
  .من مجموع البرنامج السنوي لتدخل الهیئة % 85خارجیة تمثل 

  :الهیاكل والجهات المانحة كما یلي وتتوزع المشاریع التي یتم تدقیق حساباتها حسب
 BIRD      : 09التعمیر البنك الدولي لإلنشاء و  -
 BAD                 :10البنك اإلفریقي للتنمیة  -
 JICA       :07الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي  -
               09:   ت أخرى                    جهاهیاكل و  -

المهمات المطلوبة من قبل هیاكل أخرى خارج إطار نسبة إنجاز : 2المؤّشر -
  البرنامج السنوي

، مقابل تقدیرات %50حوالي  2014بعنوان سنة  2بلغت اإلنجازات بالنسبة للمؤشر عدد 
   . %250أي بنسبة إنجاز تقدر ب %20ب

. مهمات مراقبة وتدقیق غیر مدرجة بالبرنامج السنوي 7إنجاز  2014وقد تولت الهیئة سنة 
 .علما أن المهام المذكورة كانت بطلب من هیاكل ومصالح الدولة

نسبة إحترام اآلجال التعاقدیة إلرسال تقاریر تدقیق حسابات المشاریع  :3المؤّشر-
  الممّولة بموارد خارجّیة

مقابل تقدیرات  %60حوالي  2014بعنوان سنة  3بلغت اإلنجازات بالنسبة للمؤشر عدد 
   % 75ب أي بنسبة إنجاز تقدر %80ـب

  : وتعود أسباب تسجیل فارق بین اإلنجازات والتقدیرات إلى أسباب عدیدة، من أبرزها
عدم مواكبة عدد المراقبین لإلرتفاع المستمر من سنة إلى أخرى لعدد المشاریع الممولة  -

 % 50علما أن هذه المهمات تتطلب حوالي .بموارد خارجیة والتي یتم تدقیقها من طرف الهیئة
 .من الحیز الزمني لعمل أعضاء الهیئة

تصرف في المشاریع إعداد وٕارسال القوائم المالیة من طرف الوحدات المشرفة على ال -
اآلجال التعاقدیة إلرسال تقاریر  تجاوز إلى الهیئة بصفة متأخرة، إذ تم في بعض الحاالت

 .  تدقیق حسابات المشاریع
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وجود صعوبات أثناء أعمال التدقیق المیداني، خاصة بالنسبة للمشاریع الجهویة، ناتجة  -
وى الوحدة المركزیة المكلفة خاصة عن عدم تجمیع الوثائق والبیانات المحاسبیة على مست

 .بمتابعة إنجاز المشروع وٕاعداد القوائم المالیة الخاصة به
طول آجال تقدیم اإلجابات على التقاریر األولیة لنتائج التدقیق من طرف بعض المتصرفین 

  .على المشاریع المذكورة
 
ӀV -  التوجهات المستقبلیة لتحسین األداء:  

  

  الموارد البشریةتحسین التصرف في  :1الهدف

  :تتمثل أهم اإلشكالیات والنقائص المتعلقة بتنفیذ البرنامج في النقاط التالیة ·
تعدد برامج االنتدابات االستثنائیة مما یحول دون إنجاز الخطط المخصصة لالنتداب  -

 .المبرمجة بقوانین المالیة
ة في إنجازها طریقة إنجاز المناظرات الخارجیة لالنتداب ال تتماشى ومتطلبات السرع -

لنتمكن من تسدید الشغورات المسجلة على مستوى مختلف هیاكل وزارة المالیة لضمان 
 .استمراریة وحسن سیر العمل اإلداري

قلة التزام أعضاء اللجان باآلجال التي یتم ضبطها لتقییم الملفات المتعلقة بالمناظرات  -
 الداخلیة للترقیة

امة للوظیفة العمومیة للتأشیر على مختلف التأخیر الحاصل على مستوى الهیئة الع -
قرارات تنظیم وفتح المناظرات الداخلیة للترقیة إضافة إلى التأخیر الحاصل فیما یتعلق بنشر 
القائمات اإلسمیة للناجحین فیما یتعلق بالترقیات للرتب العلیا بالرائد الرسمي للجمهوریة 

 .التونسیة
 .اإلجراءات وطرق العمل لفرز ملفات الترشحنقائص على مستوى إلمام األعوان بكافة  -
تعدد الهیاكل المعنیة بالتصرف في الموارد البشریة مما یسبب إشكاال في التنسیق  -

هیاكل للتصرف في الموارد  4(والحصول على المعلومات الضروریة في اآلجال المستوجبة 
 )البشریة بوزارة المالیة
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 30ما یقارب فتح (بالسنوات الفارطة  ارتفاع عدد الخطط المخصصة للترقیة مقارنة -
 ).من األعوان المتوفرة فیهم شروط الترقیة %70مناظرة داخلیة للترقیة سنویا لتشمل حوالي 

 :التدابیر واألنشطة المتعین القیام بها لتدارك اإلخالالت ·
توّخي طرق عمل مستحدثة وٕاجراءات جدیدة إلنجاز المناظرات الخارجیة   -

 . لالنتداب
التنسیق مع مختلف األطراف المتداخلة في إنجاز المناظرات الخارجیة مزید  -

لالنتداب والمناظرات الداخلیة للترقیة وخاصة منها الهیئة العامة للوظیفة العمومیة برئاسة 
الحكومة ومختلف الهیاكل المعنیة بالتصرف في الموارد البشریة بكل من اإلدارة العامة 

ص واإلدارة العامة لألداءات واإلدارة العامة للدیوانة عمال على للمحاسبة العمومیة واالستخال
التقلیص من آجال إنجاز هذه الخطط ولقد تّم في هذا الصدد الشروع في وضع مخططات 
منطقیة خاصة باالنتدابات والترقیات الهدف منها توضیح اإلجراءات التي یتعین اتخاذها في 

راحل من داخل اإلدارة وخارجها مع ضبط اآلجال الغرض واألطراف المتداخلة في مختلف الم
 :المحددة لكل إجراء نذكر من بینها

للقیم ) لجنة الفرز ولجنة التصریح بالنتائج(تحدید رزنامة عمل للجان المناظرات   -

  .باألعمال المنوطة بعھدتھا

المناظرة دعوة اللجان المعنیة بالتصریح بالنتائج إلى التثبت واإلمضاء على محضر جلسة  -
  .یوما من تاریخ توصلهم بمحاضر التصریح بالنتائج 15في أجل ال یتعدى 

العمل على إرسال البرقیات للناجحین وذلك قصد موافاتنا بالوثائق الالزمة الستكمال ملف  -
  .یوما من تاریخ تسّلم البرقیة 15االنتداب في أجل ال یتعدى 

متعلق بالتصرف في الموارد  العمل على صیاغة دلیل إجراءات خاص بكل نشاط -
البشریة وبطاقة مهام خاصة بكل مركز عمل لمزید اإلحاطة والتمكن بكافة اإلجراءات المتعلقة 
بكل نشاط وخاصة منها إنجاز االنتدابات والترقیات إضافة إلى تنظیم العمل داخل اإلدارة 

 .  وٕارساء حوار التصرف على المستوى األفقي والعمودي
 .تشمل أسالك االختصاصبرمجة مواضیع  -
 .اقتراح ربط الترقیات بالملفات بتربص تكویني -
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تحسین مستوى التنسیق بین مختلف الهیاكل المكلفة بالتكوین بوزارة المالیة وذلك عبر  -
 :وضع خطة عمل في مجال التكوین وذلك على المستویات التالیة

ü اق بشأنها على مستوى البرمجة باعتبار األهداف التي ینبغي أن یتم االتف
 وتحدیدها بكل دقة وبصفة مسبقة،

ü ،على مستوى التنفیذ 
ü  ، على مستوى المتابعة وللتقییم 
ü  إبرام اتفاقیات تكوین مع عدة جهات تنشط في مجال التكوین لتدارك النقص في

 ...)إعالمیة، انقلیزیة. (بعض االختصاصات
 .والهیاكل المنتفعة بالتكوینوضع استراتیجیة تحسیسیة اتصالیة متكاملة بین المدرسة  -
أكثر فیما وضع خطة عمل بین مختلف الهیاكل المتدخلة في مجال التكوین للتنسیق  -

  .بینها
  

 تحسین التصرف في الموارد المالیة: 2الهدف

   آجال فتح والتصرف في االعتمادات -1-2-6المؤشر  ·
التنسیق بین مصالح اإلدارة العامة للشؤون المالیة والتجهیزات والمعدات ومصالح الهیئة العامة 
للتصرف في میزانیة الدولة على آجال محددة الیمكن تجاوزها من طرف الهیئة لفتح 

  .أیام وذلك قصد تقلیص المدة 5وهي االعتمادات 
 آجال  إعداد وتنفیذ الصفقات  -2-2- 6المؤشر   ·

    تحدید آجال مضبوطة للجنة الشراءات للقیام باألعمال المنوطة بعهدتها 
  نسبة تنفیذ طلبات التزود للهیاكل المركزیة -3-2-6المؤشر  ·

 من خالل التقلیص في مدة(سیتم العمل  على التقلیص في مدة دراسة وتنفیذ طلبات التزود
  .والتسریع في الشراءات في صورة نفاذ المخزون )االستحقاق
   المشاریع ذات الصبغة الوزاریة)دراسة وانجاز(نسبة تنفیذ  -4-2-6المؤشر  ·

ضبط  رزنامة تحدد آجال مختلف مراحل دراسة وانجاز أشغال المشاریع الوزاریة المبرمجة  
  . بمیزانیة وزارة المالیة
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الخاصة بكل مشروع وتفادیا لصعوبات التنفیذ یقترح توفیر الوثائق العقاریة واإلداریة الضروریة 
  .قبل برمجته بالمیزانیة

  
  :تحسین قدرة أداء هیئة الرقابة العامة للمالیة في مجال الرقابة والتدقیق: 3الهدف

وخاصة تلك المتعلقة  2014ستحرص الهیئة على تدارك النقائص المسجلة بعنوان سنة 
 اآلجال خارجیة فيبالتأخیر في إرسال تقاریر تدقیق حسابات المشاریع الممولة بموارد 

  :وذلك عن طریق التعاقدیة
مواصلة إرسال في شهر جانفي من كل سنة مكاتیب رسمیة إلى الوزارات  -

المشرفة على التصرف في المشاریع إلستحثاثها على إعداد وتوجیه القوائم المالیة للسنة 
  .السابقة في أجل محدد

المشروع بعنوان  تكلیف قدر اإلمكان نفس الفریق الذي تولى تدقیق حسابات -
السنة المنقضیة إلنجاز مهمة التدقیق بعنوان السنة الموالیة وذلك ضمانا لإلستمراریة  

  .والنجاعة والتحكم في اآلجال
كما ستعمل الهیئة على إتمام مهمات المراقبة والتدقیق الجاریة والضغط على آجال 

  :ـإنجاز المهمات وٕاعداد التقاریر الخاصة بها وذلك ب
من قبل فریق الرقابة مذّكرة تحوصل نتائج التشخیص لإلدارة أو الهیكل إعداد  -

موضوع الرقابة وتتضمن أبرز المحاور المقترح أن تشملها أعمال التفقد، والجدول الزمني 
  .تقع المصادقة علیها من قبل وزیر المالیة أو رئیس الهیئة

الهیئة أو رئیس  تحسین دوریة إجتماعات متابعة تقدم إنجاز المهمات بین رئیس -
  .الدائرة والفریق المكلف بالمراقبة

الحرص على إعداد مسودة التقریر اّألولي لمهمة التفقد قبل إنتهاء أعمال الرقابة  -
 .المیدانیة


